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. Till Benedictus 01ai's släktförbindelser.

Av Ebbe Kock.

De äldre Vasakungarnas livmedicus Benedictus Olai tillhör

en krets av lärda bröder, vilka på sin tid spelat en framskjuten

roll i svenskt samhällsliv och lämpligen kunna grupperas kring

denne sin mest bemärkte broder. Närmast äro bröderna att hän-

föra till de ofta driftiga men i valet av medel för egen framkomst

i världen föga nogräknade ofrälse »sekreterare», vilka de tidigare

Vasaregenterna läto åtnjuta utbildning i främmande land för att

sedermera använda i statstjänst hemma.

Den hittills vederhäftigaste framställningen av familjens för-

hållanden hava vi erhållit av förre riksarkivarien E. Hildebrand
samt av doktor Olof Hult. Den sistnämnde har i ett 191
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utgivet arbete bl. a. behandlat doktor Benedictus' levnadsbana

samt därvid lämnat en del upplysningar om mannens släkt. • För

Bengts broder jur. doktor Andreas Olai föreligger en motsvarande

redogörelse i Svenskt biografiskt lexikon av Hildebrand. Under

forskningar i Svea hovrätts äldre arkiv — en synnerligen givande

källa for äldre tiders person- och kulturhistoria — har emellertid

undertecknad påträffat åtskilligt för såväl Hult som Hildebrand

okänt material rörande den lärda familjens släktförbindelser, genom
vilket material tidigare författares uppgifter i frågan icke så litet

kompletteras och korrigeras. Handlingarna återfinnas bland acta

i arvstvisten mellan Nils Sabancorus och kamrern Hans Henriksson

1 Finland. Rättegången pågick 1614— 1628.'

I samma aktsamling böra även uppmärksammas en del koncept

till brev från en släkting, magister Lars Svenonis (se nedan), på

studieresa i Tyskland till doktor Bengt samt kataloger över

brödernas välförsedda bibliotek, omfattande 324 volymer."* Rätts-

tvisten rör sig dels om denna värdefulla boksamling, dels om
2 000 Rdr., som Andreas Olai under sin studietid i Leipzig på

' Liber Causarum Vol. 13; ej paginerad.
' Förteckningen avser närmast boksamlingen efter magister Lars Svenonis, men

denne hade såsom den ende studieintresserade av arvingarna ensam övertagit doktor

Bengts bibliotek. Bengt* hade i sin tur ärvt brodern Andreas", vilket torde framgå

av den icke obetydliga plals juridiken upptager i katalogen. — Se uppsats i Nordisk

tidskrift för bok- och biblioteksväsen arg. 1920 av förf.

1—200337. Personhisicrisk Tidskrift iqzo.
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1540- eller 50-talet placerat där (järnte 42 ungerska gulden). Åt-
skilliga av familjens yngre medlemmar njöto under kommande år

på sina resor i Tyskland gott av räntorna pä detta kapital.

Bröderna och deras ättlingar dogo med tiden bort (se släkt-

tavlan), och hela arvet efter dem samlades så småningom hos deras

syster Kerstin, »Claes Grytegjutares^ Även hon avled efter några
år, och kvarlåtenskapen omhändertogs då av hennes son i senare

giftet, Olof Claesson. Olof hade emellertid några halvsystrar, och

då dessas barn hunnit mogen ålder, framkommo de med krav på
sin del i arvet efter alla de lärda männen.' Här hava vi upp-

rinnelsen till arvstvisten, som lämnat vårt material.

Släktförbindelserna, sådana de gestalta sig enligt i processakten

åberopade handlingar, bliva följande:

Olof Nilsson i Örebro lämnade 4 barn efter sig;
^

A. Sonen Nils Olai, »Nils Skrivare^ kallad, död 1572 ;2 gift med
Malin X-dotter i dennas 2:dra gifte (hon var gift 1:0 med
Lars Larsson, död 1544; med honom hade hon dottern Elin,

gift 1:0 med doktor Andreas Olai, se nedan; 2:0 1565 med
Jacob Teit, se nedan. Elin dog våren 1588). Hustru Malin

dog 1563. Nils Olai hade med henne dottern

I. Kerstin Nilsdotter, död i juni 1591; gift med Per

Lydersson,'* som dog '',^2 1580. De hade dottern

a. Malin Pedersdotter, död '^/s 1588.

B. Sonen Andreas Olai, född 1521, död 1560 ^Vi^;^ ^legum

doctor^; diplomat; gift med Elin Larsdotter i dennas i:a

gifte (se ovan); de fingo barnen

1. Cecilia! , o , , ^
> bada döda 1565.

2. ' Anders) ^ ^

C. Sonen Benedictus Olai, född omkring 1524^; kallar sig själv

J^philosophiae et medicinae doctor>; hade (enl. uppgift av Nils

Sabancorus, se nedan) berest >hela Tyskland och Italien^' samt

legat 6 (enl. en annan uppgift 16) år vid Leipzigs universitet;

dog ogift i Uppsala ""V? 1582.

* Flera skiften av boet hade visserligen hållits, men Sabancorus och hans
syskonkull voro ej nöjda med delningen.

' Kallas i en släktlängd >bengtsson>. Som Nils Olai av allt att döma var

Olofs äldste son, torde farfadern snarast hetat Nils. Emellertid upptager Boskapslängd
för Örebro stad 1528 (Sandbergska samlingen. Kammararkivet) ingen Olof Nilsson

men väl en Olof >Benchtsson> samt en Olof Finne.
^ Ang. Nils 01ai's verksamhet vid skilda domstolar i Stockholm se N. ÖSTMAN,

Stockholms stads rådhus 1917, del II.

* Tillhörde, liksom bröderna Olai, Göran Perssons misstänkta krets.

' Födelseår och dödsdag enl. Hult.
* Födelseår enl. Hult
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D. Dottern KRISTINA el. KERSTIN Olofsdotter, död 1595; gift

1:0 med herr Sven, troligen präst; med honom hade hon barnen

1. Ingeborg, gift med herr Hans i Mellösa.' Han synes

hava varit bror till nedannämnde Lars i Kumla, ty Nils

Sabancorus kallar denne flerstädes för »fader broder».;

Ingeborg hade barnen

a. Nils Hansson, kallade sig Sabancorus; studiosus^

senare magister.

b. Claes Hansson.

c. Kerstin Hansdotter, död 1585; gift med Lars

Olofsson i Arboga.

d. Sven Hansson, i tjänst hos Göran Posse.

e. Anna Hansdotter, gift med magister Benedictus

Stephani, rector scholae i Köping.

2. Ingegärd (enligt en anteckning Ingel), överlevde sin son

Nils Chesnecopherus, vilken dog omkring 1625 ;
gift med

herr Lars Nicolai i Kumla. Barn, de bekanta bröderna

a. Nils Chesnecopherus, jur. doktor, professor,

Karl IX:s hovkansler.^

b. Johannes Chesnecopherus, professor i Uppsala.

3. Lars Svenonis WaGER,^ magister, död 1 585 el. 86 i

Nyköping.

2:0 med Claes Lindormsson Grytegjutare; med honom hade

Kerstin Olofsdotter sonen

4. Olof Claesson, hertig Karls »troeman och sekrete-'

rare^; var 1611 död; gift med Kerstin Eriksdotter (efter

Olof Claessons död omgift med Hans Henriksson, kam-

rerare i Finland, sedermera borgmästare i Stockliolm).

Olof och Kerstin hade barnen

a. Maria.

b. Olof.

c. Kerstin.

" Enligt benäget meddelande av läroverksadjunkten fil. lic. GUST. Löw var

Johannes Nicolai kyrkoherde i Stora Mellcsa redan 1570 samt levde ännu i okt.

1590» då han bevittnar en inventering (se Kammararkivet avd. »Slott och gådar>,

bunt Segersjö räkenskaper 15S9— 1591) under namnformen >Johannes Klaudi>. —
Som bekant benämnes Chesnecopherus' fader omväxlande Laurentius Nicolai och
Claudii. Claudii är endast en sämre latinisering av Claesson.

' Maka och barn se: Schlegel-Kungspor, Den ointroducerade svenska adelns

tttartaflor, artikeln Liljeram.
^ Säkerligen identisk med den Laurentius Svenonis, som 1571 inskrevs i Witten-

berg såsom student. Se Samlaren 1904. Nägon annan att välja på för denna
tid finnes icke. Att magister Lars åtskilliga år på 1570-taiet vistats i Tyskland
framgår av hans brev därifrån.
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Familjen Teit har för denna tid följande medlemmar: ' J

Lars Mattsson Teit, som bl. a. fick barnen

1. dottern Karin Larsdotter, gift med Jöns X i Viborg; son

a. Lars Jönsson, kamrerare, i tjänst hos hertig Karl.

2. Sonen Jacob Larsson Teit, kungl. fogde och kommissarie;

död hösten 1588 i »pestilenz>^
;
gift 1565 med Elin Lars-

dotter i dennas 2:dra gifte; på grund av mannens otrohet

skildes makarna, och en ekonomisk uppgörelse dem emellan

träffades 1577. Formligt skiljebrev utfärdades dock ej av

vederbörande domkapitel. IMed sin 2:dr^ man fick EUn
barnen

Den vanliga uppgiften är att Chesnecopherus var systerson

till bröderna Olai. Som hans moder uppgives Ingrid Svenonis

Olai, alltså en kvinna med två fadersnamn. Då man visste, att

hon var nära släkt med bröderna Olai, har hon gjorts till deras

syster. Som släktschemat ovan visar, var hon emellertid deras

systerdotter. Det dubbla fadersnamnet får förklaras så, att hennes

fader, herr Sven, varit en relativt obet>'dlig person eller dött ung,

medan namnet Olai redan fått en välkänd klang. Patronymiet

Olai har därför tillagts av fru Ingegärd eller hennes lärda manliga

anförvanter.

Elin Larsdotter antages, exempelvis av Ödberg (jfr Hult sid. 50),

vara systerdotter till Andreas Olai. Som vi sett, var hon styv-

dotter till Andreas broder Nils samt blev Andreas' egen maka.

Den i slottsräkenskapema på 1580-talet omtalade Margaretha

»gamle doctoms efterleverska' (se Hult) kan icke, såsom antagits,

åsyfta en Benedictus' lagvigda maka. För såvitt antydda kvinna

bör ställas i samband med doktor Bengt, blir det såsom '>forsia».

Jacob Teit uppgives i registret till Sveriges Historia (utg. av

E. Hildebrand), ovisst efter vilken källa, vara död 1596 eller 97.

Verkliga dödsåret är 15S8. Se släkttabellen.





Släkterna Fistulator och Matsen.

Av Georg Fleetwood.

I.

SLÄKTEN FISTULATOR.

Denna gamla hit inflyttade släkt är ganska intressant, dels for

sin egen skull och därför att den belyser det tidsskede, varunder

den levat och verkat, men även på grund därav, att från densamma
härstamma ett par av våra svenska adelssläkter, nämligen Lager-

bielke och Stiernblad, samt jämväl från mödernet den på sin tid

mycket ansedda borgerliga patriciersläkten Matsen, denna senare

även numera utdöd, men från vilken några andra kända släkter,

t. ex. Santesson och Björck, leda sitt ursprung på kvinnolinjen.

Släkten Fistulator lärer från början varit fransysk eller kommit
från Frankrike och skall ha fått sitt namn av >fistula» — rör —

;

Fistulator skulle således betyda »pipare , blåsare.

Den äldsta kända medlemmen här i Sverige är Benedictus

Fistulator^ som i början av i6oo-talet hit inflyttade, sannolikt från

Skottland. Han slog sig ner i Göteborg, där han bosatte sig och

drev handel.

Under denna det nya Göteborgs första tid utgjordes så gott

som hela dess mera framstående och burgna befolkning av utlän-

ningar, som där bosatte sig för att idka handel eller mera bety-

dande hantverk. Många inkallades också av alla stånd och villkor

för att höja handeln och industrien. Stadens fördelaktiga läge

jämte andra g>'nnsamma förhållanden verkade även därhän, att

Göteborg inom kort och redan under Gustaf Adolfs tid uppnådde

en for svenska städer mindre vanlig grad av utveckling.

I spetsen för stadens st\Telse stod på den tiden en utlän-

ning såsom Burggreve. Den förste som beklädde detta ämbete

var holländaren Jacob van Dyck, herre till Salnecky. Han blev
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Burggreve i Göteborg år 1623 (fullmakt 1626) och kvarstod i denna

värdighet till sin död 1631.

Bland dessa inflyttade eller inkallade utlänningar var även

Benedictus Fistulator. Mycket vet man ej om honom, men av de

de spår, som han lämnat efter sig, kan man dock draga den slut-

satsen, att han arbetat framgångsrikt och att han skaffat sig en

aktad ställning inom samhället. Detta framgår även därav, att

han blev rådsherre i Göteborg d. ''U 1648 (motsvarande antag-

ligen vad vi nu kalla rådman) och behöll denna sin befattning till

sin död.

Han gifte sig d. =10 163 1 med Catalena (Cathleen?) Josten,

om vilken man känner, att hon jämte andra år 1648 begåvade

Tyska kyrkan (Christine k\Tka) i Göteborg samt att hon begrovs

d. 1660. Hennes mor begrovs d. Vn 1646. Benedictus gick

bort nära 10 år före sin hustru eller i början av 165 1. Han hade

året förut, d. v. s. 1650, köpt gravplats i Christine kyrka och fick

även där sitt sista vilorum d. 1651.

Av Benedictus Fistulators och Catalena Jostens barn finna vi

följande sju antecknade: - -

a) Bani^ begravt 'V4 1635. '

.
.

b) Maria Fistulator, f 1636.

Om henne har man ej många meddelanden, men de få och

knapphändiga underrättelser, som finnas, framställa henne för oss

såsom en aktning-svärd, älskliiir och även from kvinna. Det heter

nämligen om henne i Christine församlings kyrkobok, att hon varit

en rätt Hanna för vårt Tyska Zion. Man får även där höra några

ord om hennes sista. Hennes talförmåga och hennes ögons ljus

blevo henne omkring 7 å 8 veckor före hennes död berövade, men
hon hade sin hörsel i behåll, så att hon kunde höra och uppfatta

all den tröst, som man tilltalade henne. Hon har således lidit av

en långvarig sjukdom, innan hon dog, och var då mycket gammal,

ty hon dog år 17 17 i sitt 81 ålders år och begrovs den 19 juni s. å.

Av det porträtt, som ännu finnes i behåll efter henne, ett

större knästycke i olja," ser man, att hon varit ett blont, smärt

fruntimmer med behagliga, vänliga drag. Det är taget under hennes

yngre år, antagligen såsom fästmö.

Maria Fistulator blev gift d. Vi 1655 med herr Ratke Seth,

f. 163 1, t 1676 '^
7. Christine kyrkas dödbok säger om honom:

>'VVard begraben 1676 d. 6 aug., Herr Raatke Setli, welcher starb

* I förfrs ägo.
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Maria Fistulator, g. m. hr Ratke Seth.

d. 26 Jul. an einer magen krankheit, seines Alters 4.5 Jahr, 2 Mo-
nath, I TsLg^

Maria F. fick således länge vara änka. När hon 1655 gifte

sig, var hon helt ung, endast omkr. 19 år gammal. Sin man för-

lorade hon 1676, således efter ett 21-årigt äktenskap, då hon själv
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ej var mer än 40 år, och sedan levde hon som änka Hka länge

igen eller till dess hon var 81 år gammal.

De hade efter vad vi känna följande 3:ne barn, nämligen:

1) Johan SetJi^ generalguvernementssekreterare i Göteborg.

Adlad 17 16 ^Vs med namnet von Seth.^

En av hans söner, riksrådet Gabriel von Seth, upp-

höjdes 1747 till friherre och 1762 i grevHgt stånd.

2) Catharhia, f. 1663, t 1709, gift 1682 '^U med herr Hans
Calmes, f. 1646, t 17 10.

Deras dotter:

Dorothea Calnies, f. 1682, t 1738, blev 1703 gift

med herr Niclas Matzen, f. 1663, t 1720, av den jämväl

till Göteborg inflyttade släkten- Genom denna förbin-

delse blev härstamningsbandet knutet mellan släkterna

Fistulator och Matsen, samt sedermera från Matsen till

släkterna Santesson, Björck m. fl.

3) Lore7itz Seth, f. 1675

c) Barn, begravt 1640 ""'^Uo.

d) Gustaf Fistulator, f. 1641, t 17 18. Tab. IL

e) Dotter, begravd 1644 '^Z^.

O Eugenius Fistulator, t 1696. Tab. III.

g) Catharina, gift 1682 V3 med Claus Blöcker, ^-vinförlåtare^

.

Tab. II.

Gustaf Fistulator, född 1641 i Göteborg, t 17 18 (begravd ^Vn).

Om honom vet man, att han 1676 ägde hus vid Kyrkogatan i

Göteborg. Ännu 17 16 synes han ha ägt samma hus, ty i Göte-

borgs stads ^skattningslängder^ nämnda år är Gustaf Fistulator

upptagen för: hus 440 och lösöre 50 D:r Smt — Kyrkiogatans

rote N:o III».

Änkan uppvisade d. 171 8 mannens testamente, vari han

lämnar hus och gård oklandrade att behålla för dess barn.

Gift 1:0 1663 Vi med Anyia Kiihn, f. 1634, begravd 1682 ^^
5,

47 år, 8 mån. gammal; 2:0 1683 med Elisabeth Schmitter.

Barn:

I Son, »söhnlein^, begravd '^/e 1665.

I d:o » > 1666.

* Är 1 66 1 " '4 döptes i Christine församling i Göteborg herr Ratje Seths son

Johan Eugenius. Månne han är densamme som Johan, generalguvernementssekreterarenr



11 ar. v y-.^-j



9

I Johaji Etigenius, döpt Ve 1667, t 1732. Adlad 1698 La-

gerbielke; Johan Eugenii son Axel, f. 1703, t 1782, blev

1766 friherre och hans son Johan Gustaf, f. 1745, t 1812,

upphöjdes 1809 till greve.

I Cathari?ia, döpt ''V; 1668, död antagligen samma år.

I Catharina, döpt ^Vs 1669.

I Josua, ^ "A 167 1, t 17 1 8, adlad 1698 Stjernblad.

I Elisabeth, döpt 'Vs 1672.

I Thomas, döpt "A 1673, förekommer ännu 1696.

I Gustaf, döpt ^7/7 1674, t samma år.

I Elisabeth, döpt "/g 1675.

I Annika, döpt ^Va 1677, t samma år.

I Frans, döpt 1678, t 1736, adlad och adopterad Lager-

bielke.

I A7ina Maria, döpt ^V- 1681.

II Barbara, döpt 1684, t samma år.

II Margaretha, döpt 'V7 1685.

II Ratke, döpt ^Vi 1688, t 1762, adlad och adopterad Lager-

bielke.

II Barbara, döpt ""Vs 1691, t 1693, i år och 8 mån. gammal.

II Dotter, t 1693, ett år gammal.

Frans och Rutger Fistulator adlades 171 5 och adop-

terades på Johan Lagerbielkes namn och nummer. Från

- dem härstamma de nu levande medlemmarna av ätten.

Tab. III.

Eugenius Fistulator (son av Benedictus och Catalena Josten^

var regementskirurg och ägde 1676 hus vid Drottninggatan (då

Holländaregatan), 4:e roten i Göteborg, samt begrovs ^-Mit einer

Leichsermon d. 'V4 i6g6'\

Gift 'Va 1664 med Anna (Anke) Tuchler, som begrovs >mit

einer Lejchen Predigt> d. ^/s 1712, 76 år, 8 mån. gammal.

Hennes efterlämnade kvarlåtenskap uppgick till 45 5 Daler Smt.

Barn

:

Magdalena, döpt 'V4 1667, gift 1691 "/s med M:r (mäster)

SJottfrid Meisner, som var död 1696.

Benedictus, döpt ""^/a 1671, begravd "/'s 1702.
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II.

SLÄKTEN MATSEN.

Den förste kände medlemmen av denna släkt är Jochini

Mattjesefi, som lärer ha inflyttat till Göteborg år 1624 och som
blev begravd d. V2 1634 enl. Christine (Tyska) församlings kyrko-

böcker i Göteborg.

Ett hans barn begrovs samma år d. 27 febr.

Även en annan medlem av denna släkt, eller åtminstone med
samma släktnamn, förekommer jämväl nämnda är, nämligen Chri-

stian Matzen^ som 1624 '°/io blev vigd vid Margaretha Osters

dotter von Bahus.

Jochim Matzens son var David Matzen, som var född 1620

''^/s. Om fadern inflyttat till Sverige år 1624, så skulle sonen

David således varit född utomlands, var vet man ej, med tydligtvis

i Tyskland eller Danmark. Han blev grosshandlare i Göteborg

och synes där ha förvärvat sig en ganska framstående ställning.

Man finner detta även därav, att han användes såsom dopvittne

vid qtt stort antal fall, jämväl i mera bemärkta familjer, samt till-

sammans med andra av stadens mest ansedda personer.

Vid ett tämligen ovanligt fadderskap var han också en gång

med. Det var nämligen, då en 16 år gammal judisk yngling

övergick till den kristna tron. Denne yngling hade kommit från

Polen till Marstrand och hette förut Moses, men erhöll i dopet

namnet Paulus. Det var d. 168 1 och lärer ha varit en mer än

vanligt högtidlig akt, ty bland andra faddrar märktes även kom-

mendanten Makelier, överste Makelier, praes. Makelier, lagman Alex.

Kok, herr Volrath Tham samt greve Aschebergs 2:ne döttrar

Eleonora och Sophia m. fl.

Vid Christine Icyrka var herr David Matzen föreståndare (Vor-

steher) från 1667 till 1692 eller till sin död.
^

Utom detta förtroende hade han även ett annat inom den

kommun, där han bodde, såsom man av gamla handlingar finner.

Han förordnades nämligen 16S1 av magistraten att vara en av de

fyra åldermän, som skulle taga hand om Göteborgs Handelsgille.

På 1600-talet voro nämligen alla näringsfång lagda under s. k.

gillen, kringgärdade och reglementerade för deras verksamhet. Så

blev även förhållandet med själva handelsrörelsen, som d. 23 febr.

166 1 blev bunden även den vid ett gille, och såsom dess grundlag
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gällde »Kiöp och Handels Gillets Articlar». Alla i staden bosatta

handlande skulle ovillkorligen vara medlemmar av detta gille, vars

förtroende- och styresmän utsågos av magistraten. Bland dess

villkor var även, att ingen fick driva handel i staden, som ej förut

tjänt hos någon handlande i 8 år och sedan varit hans köpsven i

4 år. Först därefter fick han anmäla sig till burskap, men borde

då framställa två löftesmän, som gingo i god för hans framtida

uppförande m. m. Befanns allt detta i ordning, så ägde han utfå

burbrev (borgarebrev) samt blev, efter avlagd ed, medlem av gillet.

De olika graderna inom köpmansskrået voro gossar, svenner och

köpmän. Gillet synes emellertid ha fört en något orolig tillvaro.

Det måste därför 1681 ytterligare tagas om hand av magistraten,

som då utsåg 4 åldermän och 6 bisittare att sköta detsamma.

Dessa togos bland stadens mest ansedda och betydande köpmän.

De voro nämligen 1680-talets börsmagnater. En av de förstnämnde
— nämligen åldermännen — blev David Matzen, och bland bisit-

tama förekom även herr Volrath Tham.

David Matzen dog, såsom förut nämnt, 1692, 72 år gammal,

och begrovs d. ^^''3 detta år.

Han var tvenne gånger gift. Först 1650 ^112 mod A?tna Har-

ders dotter Langetwe. Hon var född i Helsingör d. ^Via 1629 och

dotter till kamreraren över danska slotten Fredriksborg och Crone-

borg på Seland, herr Harder Söftringhson Langetwe^ och hans

hustru Fru Cecilia Heinrichsdotter. Dessa hennes föräldrar över-

flyttade emellertid år 1634 till Sverige och nedsatte sig på godset

Alfvvum (Alfliem i Ale härad, Västergötland) ej långt från Göte-

borg. När deras lilla dotter var 8 är gammal skickade föräldrarna

henne likväl tillbaka till Helsingör för att vistas hos sin moster

fru Barbara, änka efter Kongl. tullförvaltaren därstädes, herr Mårten

Janson, då denna hennes moster mycket önskade ha flickan hos

sig för sitt nöje och ville ta vård om henne. Ar 1646 dog likväl

hennes far, och, då modren 1647 ingick nytt äktenskap (för 3:e

gången) med borgaren herr Jiirgen Heinrichson, sedermera Raths-

verwandt i Göteborg, så önskade hon sin dotter tillbaka, varför

dennas styvfader, herr Jiirgen Heinrichson, snart därefter reste till

Helsingör och återförde flickan med sig hem till Göteborg. Denna

gjorde då bekantskap med den unge handelsmannen, herr David

Matzen, som uppehöll sig hos förbemälte herr Jiirgen Heinrichson,

sin forne principal, och en böjelse dem emellan uppstod, som

* Från honom inkom således namnet Harder i släkten,
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resulterade uti det äktenskap, som avslöts d. 8 dec. 1650 och

ägde bestånd under 22 är, i månad och 3 veckor och varunder

föddes 12 barn, nämligen 6 söner och 6 döttrar, av vilka '2 söner

och I dotter dogo före modern.

Vad hennes sjukdom och död beträffar, så var hon nog en

längre tid förut ganska klen och även mycket plågad av sten-

smärtor, såväl som av olägenhet i magen. Dock skötte hon likväl

sina hushållsbestyr med omsorg och besökte träget, så mycket

som hennes hälsa det tillät, kyrkan och gudstjänsten samt predikan

och iakttog bönestunderna. Emellertid led hon isynnerhet efter

sin sista barnsäng, d. 10 april 1671, jämt av en svår huvudvärk

samt klent bröst och mage, så att all matlust försvann, ja t o. m.

lukten av mat blev henne vidrig. På detta sätt fortgick det ända

till dess hon d. 23 januari måste gå till sängs och hennes kropps-

smärtor mer och mer tilltogo, till dess hon måndagen d. 3 februari

1673 på aftonen emellan kl. 6 och 7 avled i en ålder av 43 år, i

månad och 18 dagar.

Hon sköttes under sin sjukdom av Medicinae Doctorn, Stads

Physico, herr Gerhard v. Stahlhoff.

Fru Anna Hardersdotter Langetwe dog under sin mans från-

varo. Herr David Matzen hade nämligen rest uppåt landet för att

bevista några marknader i och för affärer, men då man märkte

hans hustrus stora vanmakt och dödliga sjukdom, så sände man
genast expressbud till honom därom. Han skyndade då tillbaka

mot hemmet och reste natt och dag for att åtminstone ännu en

gång fa se henne i livet, men han fann till sin bestörtning, då han

hemkom och steg av hästen, sin hustru redan död, höljd och lagd

i likkista.

Hon sörjdes av följande hennes barn, nämligen: sönerna David,

Harder, Niclas och Albrecht samt döttrarna Cecilia, Catharina,

Christina, Clara och Anna.

Hennes begravning firades i Christine kyrka i Göteborg d. 12

februari, där\'id likpredikan hölls på tyska av M. Nicolaus Wester-

man.'

I nämnda kyrka lärer hon även fatt sitt sista vilorum enUgt

antydan i likpredikan.

De barn, som föddes i herr David Matzens första äktenskap

med Anna Hardersdotter Langetwe, voro följande:

Davida som levde ännu 1696.

* Deu finnes tnckt hos .\mund Grefve (Göteborgs förste boktryckare) är 1673.
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Harder, f. 1655 "A, t 1676 'Vi av lungsot.

Niclas, f. 1664 'Ve, t 1720 Vio. (Se s. 14.)

Johannes, döpt 1667 ^V9, begravd 1669 '76.

Albrecht, f. 167 1 'V4, döpt 'V4 och levde ännu 1673. Han
var modrens sista barn.

En son^ onämnd.

Cecilia^ t 17 16.

Catharina, f. 1656 ^'/2, t 1675 V2 av hetsig feber.

Christina, t 1717-

67^:^0;, t 1709. .
•

Anna, döpt 1669 "•
4, levde ännu 1696.

^« dotter, onämnd.

En liten son begrovs 1667 'V3 och en liten dotter 1662 'V7,

båda ej namngivna, men tydligtvis de tvenne här angivna »onämnda».

Ar 1675 'Vs gifte herr David Matzen om sig med Maria
K?iuss (Knutsson), född 1647. Han var då en till sig kommen
man om 55 år, och hans unga fru endast hälften så gammal eller

28 är. Detta lovade ju mycket för hans ålderdom. Kanske tänkte

han även så själv, när han ingick förbindelsen med den unga damen.

Men det var annorlunda beslutat. Än en gång skulle han bliva

änkeman efter omkring 1 1 års äktenskap ! Maria Knutsson synes

ha varit lungsiktig. Hon dog nämligen redan år 1686 av bröst-

sjukdom, endast 39 år gammal, och begrovs d. 'Vio detta år,

lämnande sin herre och man efter sig åter som änkeman vid 66

års ålder, samt de få av hans barn, som synas ha överlevt henne.

Herr David Matzen hade med henne följande antecknade barn:

Sara Cathari?ia, f 1676 "/ö, t 1685 och med vanlig proces-

sion fbrd till kyrkan och begravd d. ^Vio — 9 år och 4 månader

minus 2 dagar gammal.

Abraham, döpt 1677 ^Vi2 och begravd 1678 'V9, 8 månader,

13 dagar gammal.

Anna Maria, döpt 1679 "/s och begravd 1683 Vi, 3 år, 4
månader gammal.

Elizabeth, döpt 1681 "/j, begravd 1683 Vi.

Jurgen, döpt 1684 "A, t 1693.

Alla hennes barn dogo således före henne själv och vid tidig

ålder, med undantag av Jurgen, som överlevde henne några år.

Herr David Matzen stod således åter ensam i världen vid 66

års ålder, såsom änkeman för andra gången. Av hans mänga barn

voro ju även de flesta döda, och de 6 återstående åren av hans
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liv synas således ha varit tunga nog. Själv slutade han sina dagar

år 1692 — 72 år gammal — och begrovs d. 13 mars nämnda år.

Niclas Matse?i (se s. 13), den förres son i första giftet, var född

år 1664 ^^16 och döpt i Christine k}Tka d. ^Vö av herr Thomas.

Även han synes ha varit kyrkligt intresserad, ty man finner

av Christine församlings protokoll, att d. ""Via 1706 voro herrar

»Vorsteher» tillsammans för att välja nya Diaconer, och valdes

därtill herr Niclas Matsen och herr Hans Peter Bosche.

Vid denna tid lärer kyrkan varit prydd med diverse epitafier.

A sammanträde d. '"Vs 1712 beslöts nämligen, att herr Commissarii

Amyas epitafium skulle upphängas i norr bredvid herr Volrath

Thams och att herr borgmästare Braujohans skulle flyttas över på

södra sidan.

Någon bostad för kyrkans prästerskap torde då för tiden ej

funnits, ty vid samma stämma beslöts även att förhyra ett herr

Niclas Matsens hus till bostad åt herr Doctor Nichenks på vissa

villkor — ej mer än 80 d:r smt för år ur kyrkokassan. Vad mer

herr Matsen ville ha finge Doctorn själv betala!

Niclas Matsen dog 1720 Vio, 56 år gammal, och begrovs d.

"/lo s. å. J>mit einer Leich Sermon^, synbarligen i Christine kyrka.

Han gifte sig 1703 "/lo med Dorothea Calmes från Hamburg,

som var född 1682 "/lo och dog 1738 "/lo, jämväl hon således

56 år gammal. Hon var dotter till herr Hans Calmes (f. 1646,

t 1 7 10) och Catharina Fistulator och således dotterdotter till Maria

Fistulator och herr Ratke Seth.

Dorothea Calmes var änka efter herr And. Häger och gifte

om sig 1724 ''Vs med herr Peter Sylvander, sedan hon åter blivit

änka efter herr Niclas Matsen.

Niclas Matsen och Dorothea Calmes hade följande barn, näm-

ligen:

Anna Christina (el. Catharina), f 1705 Va och döpt d. V2.

Bland hennes faddrar var även fru Maria Seth. Anna Christina

blev gift med en Matsen.

David, f 1706 3 6, t 1706 Vio.

David, f 1707 V''9, t 1739-

Johan Hindrik, f 1 708 'Vg, t 1 745- Bland hans faddrar

förekomma Jacob Petersen och Matthias Knocknor Kaufgesellen,

von Hamburg.

Clara, f 1709 '°/xo, t 17 10 'V».

Nicolaus (se s. 29), f 1710 '*Ao, t 1775
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Andreas, f. 1712^/4, t 171? i kopporna och begravd d. 'V9

d. å.

Carl Gustaf, f. 1714 "A, t Ve s. å.

Harder (se här nedan), f. 171 5 döpt och hade till

fadder bl. a. herr Jurgen Matsen.

\Nicolaiis, som dog 1806.

Albrecht (ses. 30), f. 1719 ^Vs, t 1753 'Vs. Bland hans fadd-

rar var herr Eric Nissen.

Dorothea, f. 1720 ^6, t 1724 V5 av slag.

Harder Matse7i, Niclas Matsens sjunde son med Dorothea Cal-

mes, var född i Göteborg d. 171 5, där han liksom hans för-
^

fäder ägnade sig åt handel och blev grosshandlande i huset (N:o

14) vid Holländaregatan (nu Drottninggatan), i vilket hus han var

född och vilket hus ännu i början av 1800-talet ägdes av hans

sonson grossh. Lars Harder Matsen. Det är beläget näst intill

nuvarande Skandinaviska bankens hus." Harder Matsen ägde även

Underås egendom i Örgryte socken, varunder på den tiden lydde

Ofverås. Allt tyder pä att han varit en mycket rik man och

levat såsom sådan. Ett minne fortlever ännu efter honom, vitt-

nande om hans välmåga. Det är ett täcke av tjockaste gul siden-

brokad, som traditionen förmäler vara gjort av hans nattrock. Det

har nu i flera generationer inom släkten begagnats såsom brudtäcke

och förvaras för detta ändamål alltjämt.

Han bebodde Underås, där han även lärer ha gjort bröllop åt

sina båda döttrar, och denna fest har stått i dagarna tre eller

'

kanske ändå längre, ty d. "'/
9 1773 vigdes dottern Maria Victoria

med Kgl. Secreter Hellström och två dagar därefter, eller d. ^'/g,

likaledes systern Dorothea Elizabeth med grosshandlanden G. B.

Santesson.

Herr Harder Matsen var såsom hans forfäder föreståndare vid

Christine kyrka i Göteborg.

Han gifte sig första gången år 1742 d. med sitt syskon-

barn, Catharina Maria Nissen, f 17 19 ""Via och död av lungsot

1749 'Via, endast 30 år gammal. Hon var dotter av handlanden

Eric Nissen från Hamburg, f 1686 'Vs, t 1750 och Maria Cal-

"mes, f 1685 '7/3, t 1744 "^'7-

Harder Matsen och Catharina Maria Nissen hade följande

barn:

' Holländaregatan var denna tiden icke någon oansenlig gata. Där hade de
större köpmännen sina kontor och även i vissa fall sina bostäder. Ännu längt in

på iSoo-talet finna vi den framstående firman Lefgren där representerad.
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Eric, f. 1743 7/3, t s. å. ^^/^ och jordfästad d. 29 i Christine

kyrka.

Maria Victoria, f. 1744 "/12 och gift 1773 'Vg med Kgl.

Serreter L. Hellström.

Dorothea Elizabeth, f. 1746 ^Vs och gift 1773 ""Vp med gross-

handlanden Gustaf B. Santessoit i hans andra gifte. Han var född

1739 V9 i Skåne och dog 1790 V5 på Kärralund i Örgryte socken

vid Göteborg, vilken gård han ägde och bebodde. Han var stor

grosshandlande och skeppsredare i Göteborg samt en av de största

lottägama i Göteborgs handelsflotta och samlade en. icke oansenlig

förmögenhet. Såväl han som hans senare hustru voro kända för

gudsfruktan och välgörenhet.

De hade 8 barn, 6 söner och 2 döttrar, alla födda på Kärra-

lund och däribland Elizabeth Ulrica Santesson, f. 1783 ''Vs, som
blev gift 1805 V7 med professor Elias Daniel Björck, f. 1775 V3,

t 1827 V9. De hade endast en son, Gustaf Daniel Björck, f.

1806 3%, som sedermera blev biskop i Göteborgs stift. Kort efter

hans födelse, eller 1806 H, dog emellertid Elizabeth Ulrica, endast

något över 23V2 år gammal.

Berndt Harder Santesson, f. 1776 ^Va, Elizabeth Ulricas bror,

var. kommerserådet, en av sin tids yppersta finansierer, mest bekant

för sin verksamhet vid anläggningen av Göta kanal, däri han teck-

nade aktier för 60,000 rdlr, ett på den tiden bet\'dande belopp, och

inlöste, då opinionen gick emot företaget, kanalaktier för 700,000

rdlr, varigenom han därpå förlorade största delen av sin betydliga

förmögenhet.

Han var en av Göteborgs mest framstående män på den tiden

och förde i sitt palats vid Södra Hamngatan ett stort liv. Detta

hus, som ännu går under benämning Santessonska huset, hade han

övertagit av herr Chalmers, som uppbyggt detsamma, och i dess

magnifika våning, i tr. upp, tog han t. o. m. emot H. M.

Konungen, som där gästade honom.

Santesson blev vid ganska tidiga år riksdagsman i borgar-

ståndet för Göteborg och bibehöll detta uppdrag i många år.

Härom berättade han själv på äldre dagar, att när han en gång, då

han först var uppkommen till Stockholm såsom riksdagsman och*

såg helt ungdomlig ut, vid något festligt tillfälle blev föreställd

för en äldre herre, denne vid presentationen genmälde: -Kanske

en son till riksdagsmannen.'- Nej han var själv riksdagsmannen!

>Vad hade min son på galejan att görar^, tillade han, när han be-

rättade den lilla episoden.
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Till sitt lynne och uppträdande var kommerserådet Santesson

mycket behaglig, vänlig, gladlynt och själva älskvärdheten samt

uppträdde utan all ostentation och satte värde på en smula humor.

På sin ålderdom drog han sig tillbaka ifrån sin stora aftars-

verksamhet, sålde sina egendomar, Arnäs och Carlsfors bruk, båda

i Västergötland, samt undantog det lilla vackra hemmanet
Dämman vid sjön Lången i Bergs socken av Västergötland, där

han ät sig och sin då ännu ogifta dotter, Bernhardina, redde ett

litet otium cum dignitate, som han bebodde under sin höga ålder-

dom och ända till sin död d. ""^U 1862, då han hunnit över sitt

86 levnadsår.

Ännu på sina sista år var han dock fullt spänstig och rask

till kropp och sinne, och företog då en resa över hela landet för

att säga farväl åt sina släktingar och vänner. Under denna resa

besökte han även sin systerson biskop Björck, som då vistades på
sitt sommarboställe, Björkeris vid Kungsbacka. Han var då glad-

lynt som alltid och medförde sin gamla kusk och trotjänare Jern,

som tjänstgjorde såsom hans betjänt, klädde honom om morgonen

o. s. v. Och nog hade Jern kamperat med honom under hans

flydda, verksamma dagar, då han färdades i sin resvagn ifrån den

ena ändan av landet till den andra och reste natt och dag. Och
nattlogi generade han sig ej med på den tiden — därtill hade han

ej tid — utan färden fortsattes dygnet om. Hans vagn var så

inrättad, att han om natten kunde ligga uti densamma — bädden

utsträcktes då fram under kuskbocken-

Den förut omnämnda avskedsresan gick t. o. m. utöver landets

gräns, ty från Kristiania telegraferade han sedan till sina svenska

vänner.

Kort därefter slutade han sitt långa, verksamma liv på det

lilla Dämman, efterlämnande minnet av en begåvad, älskvärd och

för sitt fäderneslands framgång och storhet varmt intresserad man.

Kommerserådet Santesson gifte sig d. "/s 1801 på Rylanda

gärd i Västergötland med sitt syskonbarn, JoJianna Dorothea

Matsen, f därstädes 1781 12 och död på Arnäs i samma provins

år 1835 ^Va.'

De hade endast tvenne döttrar, nämligen An7ia Dorothea, f

1803 t 1890 ^°/8 samt gift med friherre Gasten Fredrik von

Otter på Fimmersta, och Berjihardina, f 18 16 V9, t 1896 V5, gift

' Av kommerserådinnan Santesson. född Matsen, fanns pE Dämman ett porträtt

» olja, målat antagligen av Krafft.
^

2—200337. Personhistcrisk Tidskrift rg2o.
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efter fadrens död med den unge bondesonen Adolf Andersson.

Dessa ägde sedermera och bebodde Dämman.
Att släkten ej var särskilt förtjust i det senare partiet må ej

förundra någon. Den uppförde sig dock taktfullt, och friherrinnan

von Otter förklarade på förfrågan om hennes åsikt, att ^den mjn

syster väljer till man, den kallar jag svågern Hon var en i allo

fin kvinna.

Men kusken — det var en annan sak! Han var alltför mycket

fastad vid sin gamle, hederlige, nu döde husbonde, med vilken han

kamperat tillsammans i så många år och som han lärt sig älska

och värdera och för vars anseende han var ytterst känslig. Han
förklarade helt kategoriskt, att »bonden kör jag icke i Commerse-
Rådets vagn^>. Andersson var dock en genomhederlig man.

DorotJiea Elizabeth Matsen^ gift Santesson, blev änka vid 44
års ålder, år 1790, men ägde och bebodde Underås egendom till

sin död år 1829 ^'/s, då hon således var över 83 år gammal. Hon
var en i allo utmärkt kvinna, och hennes minne kvarstod vördat

och älskat såväl flera släktled ned igenom, som även till den dag

i dag är inom den kommun, där hon i välsignelse levat och verkat.

Hon var besjälad av en levande och allvarlig gudsfruktan, och ur

denna såsom sin källa flödade hennes goda verk, såväl inom

familjekretsen, som inom Orgr^^te församling, som hade fördelen

av att äga henne till medlem och om vilken hon vårdade sig med
aldrig slappnande intresse.

Örgryte är en mycket intressant församling, och dess" runor gå

långt bort i den grå forntiden. Dess gamla kyrka räknar med all

sannolikhet 900 års anor.

Grundläggningen härleder sig enligt tillgängliga urkunder från

tiden närmast efter slaget vid Svolder omkring är 1000. Biskop

Sigfrid, konung Olof Tr\'ggvessons nitiske medhjälpare vid om-

vändelseverket till kristendomen, lärer en längre tid ha predikat

och döpt i kyrkans närhet vid Underås, och när frukterna av detta

utsäde började visa sig har han på befolkningens önskan be-

stämt sandkullen invid den slingrande bäcken till plats för ett

kapell.

I detta sammanhang må anföras, vad Göteborgs biskop Erik

Benzelius 1730 skriver till sin bror Gustaf Benzelstierna: ^Nu är

jag ock viss på at S:t Sigfrid tå vardt tagen (nembl. i thet slaget

åhr 1000) och then första kyTckia han byggde här i W Gyllen

var V4 mil, och icke thet fyllest, härifrån Götheborg i en sand-
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backe, then han kallade sin Cryptam, hvaraf och Kyrckian än i

dag heter Örcryta, vel pro vulgi corrupta pronuncatione, Ör-

gryta.^

Den första kyrkan var av trä — ek — uppförd i ryggåsstil

och tjänstgjorde något över loo år. Därefter beslöts bygga en av

sten, som sedermera lar ha utökats till den nu ifrågavarande Ör-

gr>"te gamla kyrka.

Örgryte Gamla kj-rka.

Örgryte har enligt gjorda undersökningar haft egna lärare

eller m. a. o. utgjort ett eget pastorat till början av r 500-talet.

Då Gustaf Va.sa år 1528 gjorde ett besök i Ny Lödöse, förord-

nade han, att Örgr>'te skulle läggas under denna stad.

Annex till Gustavi Domkyrkoförsamling i det nyanlagda Göte-

borg blev Örgryte 162 1, och dä denna församling till 1633 sak-
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nade eget tempel, så fingo stadens invånare begagna sig av

Örgr>'te k^Tka för sina gudstjänster. I ett domkapitlets protokoll

av 1693 heter det: Öhrkrite kallas nu Örgryte och har varit

annex till Götheborgs svenska kyrka alltsedan staden funderades.

Det fortvar i denna egenskap till 1712, då Örgryte åter blev eget

gäll med p. 1., av vilka den förste var Petrus Aurelius, död omkr.

1725.

Fru Dorothea Elizabeth Matsen, gift Santesson.

Sedan ha de s. k. ^Majoma pä andra sidan Göteborg blivit

förenade med Örgr}'te såsom annex. Kyrkoherden, som ursprung-

ligen bodde i Örgr>'te, flyttade då till Carl Johan (Majoma), där-

ifrån hela pastorsexpeditionen sköttes. Örgryte hade således dä,

ehuru moderförsamling, mgen präst boende inom socknen, ett för-

hällande, som måtte ha vållat rätt stora olägenheter, då avståndet

mellan Örgr>'te och Carl Johan var ganska stort.

För att råda bot på detta missförhållande gjorde fru Doro-
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thea Elizabeth Santesson redan under sin livstid en större donation

till Örgryte att av dess avkastning sätta församlingen i tillfälk att

hälla sin egen präst, som blev komminister i Örgryte till att börja

med, och förbehöll sig endast att första gången själv få utnämna

denne. Hon utsåg då därtill sin ene son, som var präst, nämhgen

.

fil. d:r Ca7'l Gustaf Santesson (f. 1781, t 1819), som således blev

komminister i Örgryte år 18 14 och dess förste ordinarie präst.

Han skall också ha varit en både bildad och mycket aktningsvärd

man samt god predikant.

Sedermera skildes Majorna från Örgryte och blev eget pastorat,

och kyrkoherden i Örgryte uppbär ännu i dag tilldels sin lön av

fru Dorothea Elizabeths donation.

Pastor Santesson, som dessutom ägde och bebodde Sävenäs

egendom inom församlingen, har sin grav strax intill moderns

omedelbart invid den kyrka, där han i hvstiden verkat. Han var

gift med Maria Marg. Blix och hade tre söner, som alla blevo

ansedda, aktade män och bland vilka professorn vid Karolinska

institutet Carl Gustaf Santesson var den yngste.

Då emellertid fru Elizabeth Ulrica Björck vid sina unga år så

hastigt bortrycktes, så tog hennes mor, fru Dorothea Elizabeth

Santesson, den lille dottersonen Gustaf Daniel, som då ej var mer

än omkring ', 3 år gammal, till sig på Underås och uppfostrade

honom såsom sitt eget barn, och om denna hennes ömma vård

och kloka, allvarliga uppfostran kunde dottersonen, sedermera

biskopen, ej i nog berömmande ordalag yttra sig. Hennes porträtt,

målat av Krafift på föranstaltande av hennes brorson grossh. L. H.

Matsen, hängde till biskopens död över hans soffa i biskopshuset

i Göteborg.^

Harder INIatsens fjärde och yngsta barn i i:a giftet med Ca-

tharina Maria Nissen var David (se s. 22), f. 1749 "/i, t 18 14.

Harder Matsen gifte sig andra gången 1761 ""^12 med Anna
Maria Carlberg, f. 17 19 n på Edet, t 1781 Vs, 61 år gammal
och begravd i familjegraven pa Örgryte kyrkogård, där även hans

första hustru, Catharina Maria Nissen, förut fått sitt vilorum.

Anna Maria Carlberg var dotter av tullinspektören Carlberg

och hade med herr Matsen 1766 ""^U en dödfödd son.

Harder Matsen dog på sin gård Underås år 1806 Vs i den

höga åldern av 91 år och 20 dagar och ligger begraven i den

familjegrav, som han låtit anordna å Örgryte k}Tkogard, helt nära

Underås och där han förut jordat båda sina hustrur.

* Det finnes nu hos förf.
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David Matsen (se föreg. sid.) (han kanske hette Johan David) var

född 1749
^
Vi på Burgården vid Göteborg. Troligen har även han

till att börja med trätt i förfädrens fotspår och följt släktens traditioner

samt varit köpman, ty man finner honom vid ett eller annat tillfälle

kallad »Handlande'^ Emellertid torde han snart nog ha övergivit

affärslivet och ägnat sig åt lantbruk. Han gifte sig 177.5 ^^ '9,

således vid 26 års ålder, med Anna Maria Hierta^ f. 1746 ^^/e

på Ekedal i Hyringe socken av Vista härad och dotter till

kaptenlöjtnanten Lars Hierta, f. 171 1 7, t 1779 ^"m och dennes fru,

Catharina Zengerlein, f. 1721 t 1781 ^"V

Makarna Hierta ägde emellertid Rylanda säteri i Ryda socken

av Barne härad i Västergötland, som till dem troligen övergått

genom gifte från släkten Zengerlein, vilken släkt i början av 17CX)-

talet ägde gården. Säterifriheten överflyttades dit från Kedum.

Efter svärfaderns död 1779 övertogo makarna Matsen Rylanda,

som de köpte 1780 för 3,817 rdlr. Kanske har detta varit upp-

slaget till David Matsens förändring av vitae genus.

Dessa senare innehade och bebodde sedan gården åtminstone

i 25 års tid eller till år 1805, då vi finna, att herr David Matsen

med fru och dotter utflyttade från Rylanda till Hindsbo vid Skara.

.Herr David ägde även sistnämnda gård. Kanske har han tillhandlat

sig den, när han lämnade Rylanda, som tycks ha övertagits av

hans dotter och måg, häradshövding Hvitfelt, vilka med en dotter

dit inflyttade samma år 1805 från Falköping. Häradshövding

Hvitfelt torde ha dött på Rylanda. Detta synes så mycket mera

sannolikt, som hans änka, Catharina Maria Matsen, ännu 1809

bodde på gården, dä hon d. '""/la ingick sitt andra äktenskap med
gårdsinspektoren Andreas Lindqvist ifrån Odeg. Altorp.

De gamle Matsens ha synbarligen haft ett livligt intresse för

sin gård, Rylanda. Det ännu där befintliga corps-de-logiet skall

av dem vara uppfört.

På Rylanda gjorde de även bröllop åt sina båda äldsta

döttrar, nämligen är 1801 ät sin dotter Johanna Dorothea med
herr Davids systerson, sedermera kommerserådet B. H. Santesson

och 1803 åt sin äldsta dotter, Catharina Maria, med häradshövding

J. A. Hvitfelt.

Till Ryda kyrka skänkte herr David Matsen en ljuskrona, den

ännu där befintliga.

Kommerserådet S. skänkte även kyrkan en altarpr>'dnad, be-

stående av ett större kors med allegoriska figurer vid foten, tör-

hända med anledning av hans bröllop.





23

Makarna Matsen, eller kanske snarare herr Davids änka, försålde

sedan Rylanda till superintendenten Carl Thyselius för 2j,'j'jj rdlr

banco. Egendomsvärdet var sedermera så i stigande, att Rylanda

c:a 40 år därefter, eller år 1857, trots den då rådande affärskrisen,

betingade ett pris av 100,000 rdlr, för vilken summa friherre

Bennet då sålde gården.

Fru Anna Maria Matsen, f. Hierta.

Den siste ägaren av hela egendomen, herr von Sneidern, f.

1835, t 1896, delade godset i många delar. Ar 1899 var det upp-

delat emellan 15 ägare!

Herr David Matsen dog på Hindsbo i Västergötland år 18 14 ^^'5,

65 år gammal, och ligger begraven på Ryda församlings k>Tko-

gård. Hans grav, försedd med en större sten, är belägen omedel-

bart bakom kyrkans östra gavel.

Några år efter sin mans död, eller 18 19, köpte Anna Maria

Matsen, f. Hierta, Håkantorps gård i Levene socken för 20,000"

rdlr b:co av sin måg och dotter, insp. Anders Lindqvist och hans
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hustru Catharina (Kajsa) Maria Alatsen. Denna egendom behöll

hon i 20 års tid eller till år 1 839, då hon sålde den igen till

häradshövding Blix för 30,000 rdlr b:co. Hon var då 93 år gam-
mal, och sedan såväl hennes man som alla hennes barn voro döda.

flyttade hon till sin måg, kommerserådet Santesson, där hon fann

sitt sista hem och sonlig omvårdnad under sina få "återstående

levnadsdagar. På sin sista höga ålderdom var hon sängliggande

och dog år 1840 på Sandbäcken vid Mariestad i en ålder av

94 år, 4 månader och 6 dagar, sörjd av sina före henne bortgångna 4
barns efterlämnade makar samt av 18 barnbarn och 11 barnbarns-

barn. Hon blev begravd på Ullärva kyrkogård.

Att hon varit en kvinna med icke allenast klar blick och redigt

förstånd utan även beslutsam i handling därom vittnar ovanstående.'

David Matsen och Anna Maria Hierta hade följande barn:

Catharina Maria, f. 1777 %, t 1839 — 62 år gammal,

gift på Rylanda 1:0 1803 Ve med häradshövding Jonas Adolf

Hvitfelt, som då gav sin fru till morgongåva en tomt i Falköping

med tillhörande ägor, 2:0 1809 ^Vi2 med inspektören Andreas

Lindqvist.

Johanna Dorothea, f. 1781 ""Via, t på Arnäs gård 1835 ^^
3

— 53 gammal. Gift på Rylanda 1801 ^Vs vid 20 års ålder

med sitt syskonbarn sedermera kommerserådet Berndt Harder

Santesson.

Lars Harder, f. 1784 ""Va, t 1824 'A.

Sophia Charlotta, f. 1788 ""Vi på Rylanda, t 1827 — 39.

år gammal. Gift 18 IQ med grossh. Johan Aron Andréen, f. 1775

V7, t 1846

Elizabeth Ulrica, f. 1790 a. på Rylanda, t 1797 ^/s, jämväl

på Rylanda, av inflammation, 7 år gammal.

Lars Harder Matsen, född på Rylanda d. ^Vs 1784 och .

döpt inom Ryda församling, då följande voro faddrar, nämligen:

Kapten Cederstråle, fru L. Belfrage, löjtnant F. G. Hierta,

hans fru, kapten H. Mannerfelt, fru kapt. M. C. Cederholm och .

fröken Beat. Cath. Hierta.

Sina barnaår lärer han ha tillbragt på nämnda gård under sin

bildade och intellig^enta moders, fru Anna Maria Hiertas ledning;-,

och att hennes inflytande ej varit utan verkan på sonen visar sig

tydligt under hans mera mogna ålder.

Sedermera torde överenskommelse ha träffats emellan gossens

* Hennes porträtt av Krafft finnes hos förf.
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far och greve Ekeblad rörande hans vidare utbildning, ty vi finna,

att Lars Harder skickadas till grevens hem för att där njuta un-

dervisning tillsammans med greve Ekeblads son av gemensam

informator. Ett brev från Lars Harders syster talar nämligen om
hans studier tillsammans med »den unge greven». De båda famil-

jerna voro ju grannar, då de bodde på samma trakt av Västergöt-

land, och någon frändskap dem emellan torde även ha förefunnits,

enär landshövdingen i Skaraborgs län Johan Adam Hierta var gift

Grosshandlaren L. H. Matsen.

med grevinnan Ebba Maria Ekeblad. Huru hans utbildning vidare

förgått känna vi ej till, men vid mognare år finna vi honom såsom

välbeställd grosshandiande i samma hus vid Holländaregatan, som
ägts av hans farfar, Harder Matsen, och som nu även sonsonen

ägde.

Lars Harder Matsen var emellertid den sista ättlingen av denna

gamla patriciersläkt, som uppehöll dess ställning och fortsatte dess

traditioner. Visserligen hade han fyra söner, av vilka tvenne ägnade
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sig åt handel, men ingen av dem intog någon sådan ställning

som förfäderna, och de dogo alla barnlösa, de tre ogifta.

Lars Harder däremot var typen för en av dessa framstående,

gammaldags borgare, som under ett par århundraden så att säga

renodlats inom sitt fack och därigenom blivit både personligen och

såsom köpmän vad de voro.

Han var en både intelligent och fint bildad man, därom vittnar

allt, vad han lämnat efter sig. Hans handstil var ovanligt vårdad

Fm Johanna Elizabeth Matsen, f. Forsberg.

och prydlig, och han hade mer än vanliga anlag för frihandsteck-

ning. En ordningsman var han ut i fingerspetsarna, det finner

man bl. a. av de kategoriseringar m. m., som av hans hand gjorts i

rester av hans bibliotek. För religionen hade han stor känsla och

var efter allt att döma en from man. Detta drag tyckes även i

viss mån ha följt hans förfäder och kännetecknat släkten. Man
finner t. ex., att när Lars Harder stadde en kusk, så stipulerade han

i det skriftliga avtalet, att kusken skulle söndagligen gå i kyrkan.
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De porträtt av medlemmar av hans släkt, som ännu finnas i

behåll, äro alla tillkomna på hans föranstaltande, nämligen av honom
själv och hans fru i bröllopsdräkter samt av hans mor, fru Anna
Maria Hierta, och av hans faster fru Dorothea EHzabeth Santesson.

Och troligen har han även haft sin hand med uti kommerserådinnan

Santessons på Dämman befintliga porträtt — hon var hans syster.

De äro alla målade av Krafift, och antagligen även det sistnämnda.

'

Emellertid blev hans bana ej lång, ty redan d. 1824 bort-

rycktes han helt hastigt efter endast en ganska kort sjukdom, ej

fullt 40 år gammal. Han var en vacker man med rena, regelbundna

ansiktsdrag, såsom hans porträtt utvisar. Samma är förhål-

landet med de andra medlemmarna av släkten, av vilka porträtt

finnas.

Lars Harder var gift 1813 ^V; med Johanna Elizabeth Fors-

berg, f. 1696 '""/i, t 1 88 1 ^°/6 r Göteborg. Hon var, då hon gifte

sig, endast I7V'2 år gammal och han omkring 29 år. Hon var

dotter av predikanten vid Göteborgs fattighus, prosten Johan Fors-

berg, och hans maka Brigitta Rogh.

Med henne hade han åtta barn, nämligen 4 söner och 4 döttrar,

av vilka en liten dotter föddes efter faderns död. Med dessa stod

då den unga änkan, själv endast 28 år gammal, ensam i världen.

Ingen av dem hade ens fått början till sin uppfostran. Men liksom

hon var en vacker och behaglig kvinna, så var hon även en rikt

begåvad sådan. Hennes friska lynne lät sig aldrig nedtr>xkas av

varken motgångar eller förtretlighcter, och hennes ovanliga för--

slagenhet fann alltid på råd, huru bekymmersamma omständig-

heterna än måtte te sig.

Ett stöd hade hon emellertid i sin framstående svåger, kom-

merserådet Santesson, gift med en syster till hennes avlidne man,

och förmodligen efter överenskommelse med honom beslöts, att

mannens handel skulle fortsättas för hennes räkning under firma

L. H. Matsens Enka, samt med en av dem känd, aktningsvärd

man, herr Grundberg, såsom prokurist, och under kommerserådets

ledning. Hans stora ställning i kommersiellt hänseende, hans höga

intelligens och ej minst hans älskvärda umgängessätt gjorde honom
så att säga självfallet till hela släktens förmyndare i afifärshän-

seende.

På detta sätt fortgick rörelsen någon tid, men herr G. klagade

esomoftast över att för mycket penningar drogos ur affären och

' Även herr L. H. Matsens och hans frus porträtt finnas hos förf.
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förklarade till slut, att han ej på så sätt längre kunde bedriva den-

samma.

Förmodligen hade släkten, när kanalen skulle byggas, gjort

sig för stora förväntningar och insatt for mycket penningar i före-

taget. När detta sedan ej gick efter beräkning, så blev man miss-

modig. Därav det gängse talesättet dem emellan, att hela släktens

förmögenhet »gått i kanalen».

Laurentia Charlotta Matsen, den sista av släktenl

Den gamla 94-åriga fru Anna Maria Matsen, f. Hierta, som

på sina sista dagar var sängliggande av ålderdomssvaghet, utdelade

då sina värdesaker bland sina närmaste, ^på det de ej måtte komma
i kanalen».

Lars Harder Matsen och Johanna Elizabeth Forsberg hade

följande barn:

Johan David, f. 18 18 ^^in och död i London 1878 ^^i^. Han



\



29

var affärsman, först i Marseille i Frankrike och sedan hos firman

Ikrner & Nielsen i London.

Han var gift 2 gånger, först med en fransyska och sedan med

en engelska men dog barnlös.

Carl Bernhard, f. 1819 t 185 1 ""Vio, 32 år gammal. Han
\ar ingenjör och ägnade sig åt spinnerifabrikationen, inom vilken

bransch han gjort en uppfinning, som han tänkt exploatera, då han

hastigt bortrycktes av döden i kolera, ogift.

Joseph Fredrik, f. 1821 V3, t 1846 ogift, 25 år gammal.

Studerade till läkare, var med. kand. och så gott som färdig med
sina studier, för vilka han erhållit framstående vitsord, då han dog

i den s. k. läkarefebern.

Lars Harder, f. 1822 "/e, t 1864 3% vid 42 års ålder. Han
var aff'ärsman i Göteborg och dog därstädes ogift.

Maria Catharina, f. 1814 ""Ve, t 1891 ""^U i Göteborg, 77 år

gammal. Hon var gift 1844 ""^5 med friherre Lars Harald Adolf

Fleetvvood, f. 181 5 V5, t 1907 "/s.

Joharina Fredrika, f. 181 5 "Ai, f 1888 ""Vn, även i Göteborg,

vid 73 års ålder. Var gift 1842 med grosshandlanden Johan

Fredrik Nordblom, f. 1816 %, t 1856 ^Vxo.

Charlotta Magdalena, f. 181 7 V4, t 18 18

Laurentia Charlotta, f. 1824 V7, t 1903 ^% i Göteborg, 79
år gammal, ogift; med henne utslocknade den gamla Matsenska

släkten.

Nicolaus Matsen, f. 17 10 "Vio, t 1775 'Vs, 65 år gammal.

Son av Niclas Matsen och Dorothea Calmes (se ovan s. 14).

Var kyrkoföreståndare vid Christine kyrka i Göteborg, såsom

flera av hans släkt före honom. Han var tvenne gånger gift, näm-

ligen:

1:0) 1736 med higeborg Schale, f. 1717, t 1761. Enhgt an-

teckning i kyrkoboken begrovs 1762 fru Ingeborg Matsen, herr

k-yrkoföreståndaren Niclas Matsens kärälskeliga hustru, som i sitt

45 år dog av J^Engbrustigkeit».'

2:0) 1768 "Vs med Maria Hiilphers, f. 1731 "/3, f 1787 'Vi.

Ar 1743 förekommer vid ett dop bland faddrarna fru

Ingeborg Matsen jämte J(ungfru) Sophia Nissen. Likaledes före-

kommer fru Ingeborg Matsen d. '^/n 1744 och d. 1745. Dess-

likes 1750 ''Vi herr Nic. Matsens fru. 1767 'V9 förekommer även

* Något sifferfel tyckes här på ena eller andia stället föreligga.
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bland faddrar Vorsteher Niclas Matsen jämte översten och riddaren

Bengt W. Carlberg. Något senare eller år 177.2 talas om
»Vorsteherin Maria Matsen».

Av barn, som påtagligen varit deras, finnas i kyrkoböckerna

antecknade:

Dorothea, döpt såsom Nic. Matsens dotter år 1737 ^'6.

Andreas^ döpt 1740 V4 såsom Nic. Matsens son.

Cecilia, döpt 1747 ^^U såsom Nic. Matsens dotter.

Nicolaus, döpt 1748 'Vio såsom Nic. Matsens son.
;

•

Andreas, döpt 175 1 V3 såsom Nic. Matsens son.

Anna E?igela, döpt 1758 Vn såsom Vorsteher Niclas Matsens

dotter.

Niclas David, döpt 1769 "Ao såsom densammes son.

Bland faddrarna fru Anna Maria Matsen.

1748 '^''Ia begrovs herr Niclas Matsens »söhnlein*, antagligen

Andreas.

1747 begrovs herr Nic. Matsens »töchterlein,» antagligen

Cecilia.

1752 begrovs herr Nic. Matsens »söhnlein», antagligen

Andreas, den senare med detta namn.

1759 V5 begrovs Vorsteher Nic. ^iTiis^ns doiitv A?ina Engela,

»död av bröstsjukdom i sitt första års ålder».

Albrecht Matsen, jämväl son av Niclas Matsen och Dorotliea

Calmes (se ovan s. 15) var född 17 19 och dog 1753 ^Vs, 34 år gam-

mal. Han dog i lungsot. Han omnämnes 1749 V2 såsom fadder till

herr Harder Matsens son, David, jämte Johan Heinrich Nissen.

Likaså 1750 ^Vs till herr Joh. Hinr. Ölches dotter, Ingeborg Ulrica,

jämte herr Rathsherr Petr. Silvander och änkefru Catharina Nissen.

Hans fru stod fadder 1748 "/12 till Ölches son. Likaså 175

1

V3 till Nic. Matsens son, Andreas, jämte Nic. Sahlgrens fru. Hans

son Nicolatis döptes 1750 ^Vio. Bland faddrarna var herr Nicolaus

Matsen. Hans dotter, Christina Juliana, döptes 1752 ^. n och

begrovs 1753 ^^'2, död av slag. Hans änka, obekant till namnet,

begrovs 1754 ^^/e, död av en häftig kolik.

Anteckning finnes även om att herr Lorentz Matse?is son

Nicolaus döptes 1736 ""^ V
Bland faddr:u-na nämnas: Herr H. Nissen, herr Matzen, Buch-

halter bey herr Eric Nissen, och herr Lorentz Matzens j. Schwester.
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Vem denne Lorentz Matsen var har man ej kunnat utreda.

Alldeles omöjligt är ju ej, att han varit son till Niclas Matsen och

Dorothea Calmes. Eller kanske var han den Matzen, med vilken

dessas dotter Anna Christina, född 1705 V2, blev gift?





Anna Maria Lenngrens litterära påbrå.

Av kyrkoherde C. V. Bromander.

Det är bekant, att Anna Maria Lenngrens fader, professor

Magnus IVIalmstedt, varit poetiskt begåvad och efterlämnat en

mängd religiösa dikter. Den r}'ktbara skaldinnan kan alltså sägas

hava haft litterärt påbrå från honom. — Han var född på Dal år

1724. Man vet, att hans fader Br>'ngel Månson Wahlström var

en av Magnus Stenbocks män i slaget vid Gadebusch och kapi-

tulationen vid Tönningen.' Längre tillbaka är hennes fädernesläkt

oss obekant. ^Möjligt är, att där förefunnits poetiskt sinne, ty så-

dant finnes inom allmogens led oftare än man tror, ehuru det av

brist på odling vanligen ej kan taga sig uttryck i ord utan blott

i stämningar. Den nämnde karolinens hustru och professor Malm-

stedts mor Märta Andersdotter skall hava haft ^ovanliga insikter

i läsning och en ännu ovanligare förmåga att undervisa bam»,^ vilket

ju angiver bokligt intresse. Men några andra litterära förtjänster

än faderns känner man icke bland skaldinnans fäderne. — Hennes

brorsons, läroverksadjunkten Anders Magnus Malmstedts litterära

intresse och förtjänster äro ju bekanta.

Men starkare och betydelsefullare poetiskt och litterärt påbrå har

Anna Maria Lenngren från m.ödernet, som är genuint värmländskt

och på flera håll går tillbaka till värmländsk bondestam. Här har

det ej stannat blott vid stämningar, utan även tagit uttr}'ck i

ord. — Skaldinnans mor Märta Johanna Malmstedt, född Florin.

skrev nämligen vers, varpå ett nätt prov meddelas i Biografiskt

Lexikon,^ vadan Anna Maria Lenngren sålunda ärvt poetiska

anlag även direkt från henne.

Märta Johanna Florin åter hade fått sin poetiska ingivelse ur

källor, som lågo långt tillbaka i det förflutna. Hon var dotter till

* Warburg, Anna Maria Lennc^^en, Sthlm 1917, s. 6.

• BiogT. Lex. Ny följd VII s. 2S.

3 BiogT. Lex. Ny följd VII s. 31.
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Släkttavla I.

Hakan Rudc7iitts

[697, komminister i Lysvik i Värmland:
2:. m. Kristina Falk.

/.>«f/, adlad Rudenhjelm,

t 1723, statskommisarie.

Torsten Rudén, Sfc?i Rudén,
f. 1661, t 1729, f. 1669, t 1728,

biskop, barnen adlade kyrkoherde

1 7 19 med namnet i Brunskog.
Rudenschöld.

Karl Rude?isch'öld,

f. 1698,11783,
statsråd, friherre

o. greve.

Kristifia Rttdcn,

g. m. |ohanx\gren.,

'f. 1664, t 1730,
komminister i

Fr^-ksände.

Maria Ågren,

g. m. Johan Florin,

f. 1679, t 1760, kom-
minister i Ransäter.

Märta Joha)ina Florin,

g.m. Magnus B. Malmstedt.
f. 1724, t 179S» profe.^so r.

Ayina Maria Malmstedt,
f. 1754, t 1817; g. m.
Carl Peter Lenngren.

f. 1750, t 1827,

kommerseråd.

komministern i Ransäter i Värmland Johannes Florin, f. 1679,

t 1760. Dennes hustru, d. v. s. Anna Maria Lenngrens mormor,

Maria Ågren, var dotter av komministern i det fagra Fr^^ksände i

Värmland Johan Ågren, f. i Karlstad 1664, t 1730. Denne kom-
minister Ågrens hustru, Kristina Rudcn, var dotter till kommini-

stern i grannsocknen Lysvik Håkan Rudénius, t 1697, vilken var

bondeson från hemmanet Rud i Lysvik ' och bildat sitt tillnamn

efter fädernegården. Han var sålunda Anna Maria Lenngrens

mormors morfar. I honom ha vi en litterär utgångspunkt.

Att Håkan Rudenius haft läshuvud och studieanlag torde vara

otvivelaktigt. Ty att en jordbrukares son, som genom sin börd

och århundradens tradition är predestinerad till fädernas hederliga

och nyttiga men jordbundna värv, slår sig pä studier torde i all-

mänhet bero pä och förråda ett visst litterärt intresse. Så var nog
förhällandet ännu mera i forna dagar, då klasskillnaden var större

och det på grund av sämre kommunikationer var svårare än nu
för en bygdens son att komma till en läroverksstad för att studera.

Det är mig icke bekant, om Håkan Rudenius röjt några poetiska

anlag, men sådana ha funnits hos hans ättlingar.

Utom dottern Kristina, som blev gift med komminister Johan

Ågren i Fryksände, hade Håkan Rudenius bland andra barn sonen

SveHy som blev k>Tkoherde i Brunskog, Bengt^ som blev stats-

' Wrangel och Bergström, Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 II, s. 2S1.

3—200JJ7. Personhistorisk Tidskrift igzo.
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kommissarie och år 1712 adlad med namnet Rudenhielm, san,i

Torsten^ som blev professor i Åbo, därpå superintendent i Kari

stad och sist biskop i Linköping, vars barn år 17 19 adlades med
namnet Rudenschöld. Biskop Torsten Rudén, Anna Maria Lenn

grens mormors morbror, var känd som en för sin tid ypperlig skald

både på svenska och latin.

Denna gåva övergick även till, hans son Karl Rudenschöld.

f. 1698, friherre, sedan riksråd och greve, t 1783. Av sin samtid

skattades han högt som vitter, och Adlerbeth skriver om honom:

»Jag nämner ej hans försök i skaldekonsten, som borde uppväcka

billig klagan, att de blivit så få.-^^ — Vid sin farbror Bengt Ruden-

hielms död år 1723 kvad han om ättens ursprung sålunda:

Ett slägtregister Tu begär

Af hieltar, som det namnet burit:

Wår döda större heder är.

Att Farfarn sielf sin åker skurit.

Än mångom är, att Kongablod
I thes upblåste ådrar runnit, •

•

Som yfs med guld i Marmorstod
Af ähra, then han sielf ej wunnit/ '

;

Inom Anna Maria Lenngrens mödernesläkt ha skaldeanlag så-

lunda yppat sig, och det är lika antagligt, att hon fått sin skalde-

begråvninor ifrån detta möderne som från sitt fäderne. Se stam-

tavlan I.

•
.

Gå vi nu icke till Anna Maria Lenngrens mormors morfar

Håkan Rudenius, utan i stället till hennes mormors farfar, sa

komma vi även till intressanta litterära släktförbindelser. Hennes

mormors farfar hette Elof och var borgare i Karlstad. Han hade utom

sonen Johan, som efter Klarälvens förgrening vid födelsestaden

Karlstad antog namnet Ågren ^ och blev komminister i Fr>'ksände.

även en dotter Anna eller Annika Elofsdotter, som blev gift med

mästersmeden Petter eller Per Larson vid Forsnäs bruk i Alsters

socken öster om Karlstad, t 1735. Deras son Gustaf, f. 1695.

* BiogT. Lex. XIII s. 10.

' A. vo.\ Stiernman, Matrikel öfwer Swea Rikes Riddeiskap och Adel H

s. 1079.
3 Hammarin, Carlstads Stifts Herdaminne II, s. Ii6.
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t 1755, antog efter nämnda bruk namnet Forsell och blev radma:

i Karlstad/ Dennes dotter Anna Lisa Forsell, f. 1728, i8oc

blev genom sitt gifte med prosten Elof Seidelius i Kila i Värmlar.';

mormor till Sveriges störste skald Esaias Tegnér, vars moder sa

lunda var fyrmänning med Anna Maria Lenngren, — Rådnia:

.

Gustav Forsells dotterdotters sonsons dotter är Selma Lagerlöf,

och hans sondotters dottersons son är skalden Gustaf Frödino-.

Fryksändekomministern Johan Ågrens son Andreas Agreii.

f. 1695, t 1739, var även komminister i Fr^-ksände och far till den

lärde och fromme kyrkoherden i Nor i Värmland teologie doktor

fohannes Andrese Ågren, f. 1725 i Fryksände, t 1811.^ Hans dotter

dotters son var den vittre bibliotekarien filosofie doktor Richard

Bergström, f. 1828, t 1893.^

Av den bifogade släkttabellen II framgår tydligast, huru

Anna Maria Lenngren var befr^-ndad med här nämnda personer

Varifrån begåvade människor få sina anlag är vanskligt att

säga. Här framställda släktförhållanden torde dock ådagalägga

att skaldinnan hade minst lika mycket poetiskt och litterärt påbrå

från mödernet som från fädernet — om icke mer. Hennes skälmska

skaldskap visar också ganska mycken släktskap med kynnet hos

de värmländska författare, till vilka hon står i skyldskap.

* Fredrik Frvxell, Wärmelands slägtbok, manuskr. i Karlstads stifts bibliotek.

* Hammarin a. a.

3 Örnberg, Svensk slägtkalender IV, s. 40.
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Fig. I, Carlbergsalbumet. Främre pärmens insida. Porträttet se fig. 6.

Carlbergsalbumet (1638— 1732).

Av Arvid Baeckström.

Överingenjör Wilhelm Kugelberg i Stockholm har i sin ägo

ett album av stort personhistoriskt intresse. Det innehåller data

av och om medlemmar av den vittutgrenade Carlbergssläkten, som.

härstammande från Karlstad, kom att spela sin största roll i Göte-

borg. Med ägarens välvilliga medgivande önskade jag härmed

fasta uppmärksamheten på detta familjealbum.

Det är en liten volym i tvär-oktav med band av brunt

marmorerat kalvskinn med enkel guldpressning, alla 3 bladsnitten

förgyllda och 2 spännen (sedan länge borta) på högra kort-

sidan. På pärmarnas insida, fram och bak, är inklistrad en ko-

lorerad teckning på pergament. Den på främre pärmen (Fig. i)

är 150X93 mm. Mitt i det på ett rosafärgat band textade Sal-

lustius-citatet (ur Jugurtinska kriget) >Varia2 sunt artes animi,

quibus summa claritudo paratur är infällt i pärmen en porträtt-

medaljong: en bröstbild av en karolin från något av Karl XII:s
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sista år. Medaljongen är omramad av lagerkvistar och nedifrå:-.

liksom uppburen av en fjädrande, skarpt grön barockkartusch.

varuti i en särskilt påklistrad rondo en stadsvy är målad mec
bönboksminiatyrernas egendomliga blandning av realistisk nog-

grannhet och romantisk charme. Är det Strassburg^ som bland

de lilafärgade husen reser sin domkyrkas halvfuUbordade tvilling-

tom? (Jämför Wenzel Hollars miinsterstick från 1645, avbildat t. ex.

i Deutsches Leben der Vergangenheit Th. II p. 426). Rätt ur

himmelskupan ned över ängen utom stadsmurarna hänger i en

gyllene ringkedja och i gyllene kronfattning universums kristall-

klot speglande, summa claritudine, den högblå r}'mden. De 12

ringarna äro kardinaldygderna, >'variae sunt artes animi», (nerifrån):

pietas, liberalitas, humanitas, mansuetudo, clementia, justitia, tem-

perantia, fortitudo. prudentia, sapientia, anim.a, mens/ På rondons

karmosinröda guldkantade band står att läsa: »Felicitas reipublica:

och på dess underkant: HL 1657-^^

Sammanhanget mellan detta pärmblad och albumet är mig ej

fullt klart; ej heller vem porträttet föreställer (varom mera nedan)

eller vem inventorn HIE (HIB?) är.

Men låt oss läsa pergamentbladens texter:^

»J Jesu Nampn Amen.
Anno 1638 den 22 septembris/ emillan 9 och 10 före mid-

dagen uppå een Söndag. Blef iag Johan CARLBergh född hijt till

VVerlden af mehr än gemeent Gudfruchtige Och RedeHge För-

älldrar, Fadren war Borgmästaren I Carlstad, Herren Johan Bor-

gesson, Een oförlijklig Rättrådig man i sitt Embete. Modren war

Kerstin Oloffsdotter Spaak, een Makelöös dygdig, gudfr. och gif-

mildh Matrona emot de fattige; Och de lefde bägge utj Christehg

Enigheet och Kärleek tillsammans, och voro af Gud med een Oge-

meen Wällsignelse wällsignade, så wäll i Andelig och lekamlig

* Det verkar egendomlio;! att möta denna gotiska skolastik långt in på 1700
talet. I >berättel5en om de högtidligheter som blefvo i agt tagne> under kronprins

Gustafs och Sofia Magdalenas förlovningsbesök i Göteborg i okt. 1766 omnämne;
bl. a., att konsistorie-vaktmästaren Falleen hade bland sina dekorationer >ett riks-

äple hängande i en kedja af 12 länkar föreställande h\-ar och en en kongelig dygd

Mens, Anima etc.>.

' Rondon har på sidorna något varit lossad (att helt lossa den skulle lyckats

endast med en im-procedur. som möjligen fördär\'at både akvarellfärgerna och gul-

det), varvid man kunde se inunder på pergamentet tecknat delar av en palatsfasad

med sirliga >välska gavlar.>

3 Ungefär v.art tredje blad är av pergament att skriva på, de övriga såsom

mellanlägg och fyllnad av papper.
* På familjegravstenen pa Örgryte kyrkogård uppgives biskopen vara fodd d.

28 sept. (förmodligen efter Rhyzelius).
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niatto. Gud som w.ar Mine Förälldrars Gudh, han ware ock min

deras Sons Gudh, och täncke på mig till det bästa. Min tijdh

)itår i dine händer; gif mig nåd till at Christel, lefwa och sal. till

att döö, vvarandes detta min hierteliga önskan:

Een nådig Gudh, godt Samwetz modh!

Ett dagligt Brödh, Fridh, hälsa godh!

Een saligh dödh, när Gud beskärar! .

Så har lagh alt hwad iag begärar!>'

Den som från början lägger upp albumet och skriver de 13

första notiserna är Johan Johansson, den blivande biskopen i Göte-

borg.'

Hans farfar var Börge Olofsson, »förnähm handelsman och in-

vånare uthi gamble Brätte stadh>% slutligen rådman.^ Han var

gift med Anna Svenske (f. på 1580-t., dotter av kyrkoherden Petrus

Petri Svenske och Karin Larsdotter Bröms; angående den gamla

adliga Svenskeätten se Anrep).

Börge hade 2 söner: Johan och Gustaf, båda vid skilda till-

fällen borgmästare i Karlstad, båda driftiga anläggare av värm-

ländska järnverk (se J. Ax. Almcpiist: Uddeholmsverken, 1899),

båda stamfäder för barnrika släkter, vilka mäktigt förgrenade sig

genom giften med andra betydande släkter, ibland också genom
giften mellan medlemmar av redan mer eller mindre besläktade

grenar.

Släkttavlan frän den yngre, Gustaf Börgesson (förmodligen

den som först antog släktnamnet Carlström och genom gifte be-

fryndad med Caméens och Caménhjelms), upptager namn såsom:

Tigerhjelm, Leijoncrona, Uggla, Carlström, Trana^us, Herwegh,

Wallencrona, Granfelt, Falck, Orneström, Roos af Hjelmsäter,

Geijer m, fl.

Släkttavlan från Johan Börgesson åter upptager t, ex. namn
såsom: Cederbjelke, Kolthoff, Zethelius, Hedengren, Neresius, Ca-

' Huvudsakliga källor för Carlbergika släktens genealogi äro: Fryxells sWärnie-

lands Slägte-Bok> (mskr. i K, B.), Hulphers' anteckningar (mskr. i Västerås g)ni-

nasiebibliotek), Fernows >\Vemielands beskrifning> (mskr, i Karlstads läroverks-

bibliotek, delvis tryckt pä 1770- och iSgotalen) och i vissa punkter AF Klerckerska
samlingen (i K. B.). Flera grenar återfinnas i Anrep och de vanliga släktböckerna.

' »Brätte på Dal> låg ^,8 mil söder om nuvarande Venersborg vid ändan av

sjön Vassbotten. Hit drog sig en del av det tynande Nya Lödeses borgare (55 st.

f»nnos där 1619 enligt \V. Berc;). Själv fick staden dödsstöten, när Venersborg

1642 anlades. 1707 omtalas Brätte ännu av Gr)LGEL men då såsom en liten obetydlig

fiskarestad. Dess kyrkogård grävdes i början av 17S4 (GöTilERORGS Allehanda
d. 3 febr.) utan vidare upp: ben lär ha slängts på den s. k. Edsvägen och likkistor

vandrat till kopparslagarne.
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mcen, v. Caméen, Caménsköld, Faxell, Cronmarck, v. Hofster.

Tingwall, Anckarsparre, Nordenborg, Braunjohan, Transköld, Schmc

deman, Ehrencrona, Maclier, v. Rappolt, Geijer, af Geijerstam

Kjellin, Strokirk, Ken(t)zel, Lagerlöf, Carlholm, Carlheim, Piscator

Meijer, Des Lisle, Posse, Grewesmiihlen, de la Grange, Härstedt

Brunmark — men först och främst Carlberg, ett släktnamn som

alla Johans barn antogo (Carl- efter födelsestaden).

Johan Börgesson, född midsommardagen 1606 i Brätte,' var

borgmästare i Karlstad 1638— 1665, byggde följande bruk: Kvam-

Fig. 2. Johan Börgesson.

Oljemålning av okänd mästare i Sunnenio kyrka i Värmland.

torp, Skarped, Rottneros, Sunnemo masugn (1640), Ransäters 3

hamrar (1646— 166 1), Munkefors' 3 hamrar (1670— 1673), Sunne-

mos (1653) och Ransäters (1670) kapell och dog på Sunnemo "
;

1676 (begravd i Karlstad). Superintendenten Erl. Bromans likpre-

dikan över honom trycktes 1677 jämte personal ia och 9 sorgedik-

ter (därav 2 pa tyska).

* Enligt »Sveriges historia» VI: 3S3 anlades Brätte först 1620.
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Denne verksamhetslystne borgmästare och hammarpatron (Fig.

2) gifte sig ^Vii 1634 med Christina Spaak, borgmästarens i Karlstad

Olof Erikssons dotter (f. 161 6; fig. 3).

Redan Johan Börgesson gjorde korta kronologiska antecknin-

gar rörande de viktigaste tilldragelserna i sin familj (i Upps. univ.

bibi., X 241, biografica B). Däri nämnas ännu alla barnen Johans-

son, resp. Johansdotter. Bl. a. läses:

»Anno 1638 d. 22 Sept., emellan 9 och 10 för middagen uppa

en Söndag blef min Son Johan Johansson född till werlden. Gud

F*»- 3- J''^" Christina Börgesson, f. Spaak.

Oljemålning av okänd mästare i Sunnemo kyrka i Värmland.

låte honom uppwäxa och upptucktas uti Gudsfrucktan, alla Chris-

tehe dygder och öfningar, Gudi till äro, Föräldromen till glädje

och på lycktone sig sjelf till e\\ iga salighet.

Johan Johanssons syskonkrets blev stor: i äldre syster, 7 yngre

systrar (varav en dog späd) och 4 yngre bröder (varav 2 dogo
späda). Johan blev student i Uppsala 1655, fil. mag. i Leipzig
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i665, teol. d:r i Giessen 1677, (där brodern Birger redan 1674 bli-

vit fil. mag.), domprost i Göteborg 1679, biskop där 1689/

Härmed återgå vi till de notiser, som Johan Carlberg (Fig. 4)

påbörjade i familjens minnesbok.

»Min hustru Elisabeth Agnis Stroh är barnfödd utj Darmsta-

diska Hässen landh, sampt utj Fästningen Giessen A:o 1660 den

II septemb. på een Qvattember-dag: Fadren war den fordom

Edle och Manhaftige Stycke ]\Iajoren och Tygmästaren der samme-
städes Herren Eberherdt Stroh. Modren war den gudfruchtige och

dygderijka Matronan hustru Anna Elisabeth Wendelin.

Fig. 4. Biskop Johan Carlberg.

Oljemålning av okänd mästare i Göteborgs konsistorium.

Min Hustru kom hijt till Götheborgh A:o 1680 den 17 Aug:

och den 25 Dito blefwo wij utj Tydska Kyrckian J Jesu Nampn
Copulerade. Gudh gifue oss nådh så länge wij lefwe, utj san-

skylldig gudfruchtigheet, sampt frid, Enigheet och Kärligheet medh

' Såsom i7CX)-talskällor för biografica rörande biskop C Ican nämnas E. Ceder-
BOi'RG, Beskrifning öfver Götheborg. 1739, s. 50—51: A. O. Rhvzelius, Episcopo-

scopia, 1752, II: 66: och G» •TiiK.noRGSK.^. Mag.vsinft, i okt. 1759. Senare kälior:

biografiska lexika samt Karlstads och Göteborgs stifts herdaminnen.
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hwar andra till at lefwa, att wj måge wåra Barn förelysa med
gode exempel, och dem uptuchta utj gudfruchtigheet och Her-

rans förmaning, till at föllja Jesum Eftter och ikläda sig Jesu

sinne.

O Gudh hör wår Böön och gif oss tin H. andes Nåd här till

för Jesu Christi skull! Amen.

HERREN Gud ware med oss som han warit har med wåre

Fäder, Ofwergifwe oss icke och tage icke sina handh ifrån oss till

böija wår hierta till sig, at wj måge wandra i alla hans wägar; och

hålla de budh. Seder och Rätter, som han wåra Fäder budit haf-

wer J Jesu Nampnl Amen.^^

Agnes Stroh kallas även Strohin (se sid. 49). men är väl detta

senare endast den pä tyska vanliga feminiserade omtalsformen.

»Den första Son, hwar med Gudh oss wällsignade, blef född

Anno 168 1 den 22 Junij, emillan 12 och i om dagen, och den 24

Dito på Midsommars dag Christnat och döpter, och blef kallad

Johan Carlbergh, Gudh läte honom uppwäxa utj gudtruchtigheet

och Herrans förmaning. Ingen Stoor werldzig ähra, ingen Stoor

Rijkedom önskar iag honom och alle de andre mine Barn utj denna

Werlden, ' Uthan ett nödtorftigt dageligit brödh. Ett gudfruchtigt

och fbrnöijeligit sinne! Ty wij få mycket godt, Ja mehr än wj

wärde äro om wj fruchte Gud och hålle hans bodh. Wara gude-

lig och låta sig nöija det är wining nog. Gudfruchtigheet har

löftte både om detta och det tillkommande lijfwet. Ja Jag ön-

skar at han ock alle de andre Mine barn mage såsom utj den

allnänvahrande och Allseende Stoore Gudens åsyyn wandra HER-
ranom till alt behagh och Frome warda, att de måtte emedan de

lefwa så gudel. och Christel, lefwa at de widh ändan aff detta

timmeliga lijfwet Saligen i Herranom döö, och således bekomma
troones ändalycht Siälenes Ewiga saligheetll O Jesu lef med tinom

anda utj oss, och war alt utj oss allom! O Jesu war wårt andeliga

lijf utj oss medan wj lef:a. Och när wij döö wår högsta wining!

O Gud war Min Gud och Mina barns nådige gud Eftter mig. J

Jesu Nampn Amen!

Min Son Johan Eberhart Carlbergh blef A:o 1683 den 24 Feb.

Klåckan 9 om afttonen hijt till werlden född. Gud bewijse ho-

nom een underlig godheet för sitt nampn skull, och göre honom
för Christi skull, af Min förriga önskan dehlachtig J Jesu Nampn.

Amen.»
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Johån Eberhard C- blev 17 17 den förste stadsingenjören i Göte-

borg, men verkade från 1727 såsom stadsarkitekt i Stockholm till

sin död ''^/'lo 1773. I min uppsats ^Ungdomens information i bygg-

konsten i Stockholm > i tidskriften •>Arkitektur>^ 191 7 (h. 4, 5 och

8) finns avbildat ett ganska karrikatyrmässigt Johan-Eberhard-kon-

terfej; fig. 5 här visar ett annat och bättre.

2^Min Son Börge Carlbergh blef A:o 1684 den 14 Maj Emillan

2 och 3 om Morgonen till werlden född. Gud förläne honom för

Christi skull all Andelig och lekamelig wällsignelsel-^

^"'o- 5- Joban Eberhard Carlberg.

Oljemålning av okänd mästare å Uddeholm.

Börge (eller Birger) dog såsom fänrik vid artilleriet V9 1703

(se nedan).

>Min dotter Christina Carlberg blef född A:o 1685 d. 27 No-

uembris Klåckan 3 före Middagen. O Gud låte henne upwäxa

uthj gudfruchtigheet, tuchtan och Herrans förmaning, att hon må
mehr och mehr tilltaga utj alla Christeliga Qwinnoståndet wäll an

stående DygderI Repeto prius Votum.

Min Son Johan-Gabriel föddes A:o 1687 d. 29 Julij, Emillan
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8 och 9 om Morgonen och afsomnade d. 4 Aug. emillan 8 och 9

om afttonen; Gud gif:e honom een frögdefuU upstånd:e.

Min Son CARL Carlbergh föddes A:o 1690 den 13 Februarij

Klåckan Emillan 8 och 9 om Morgonen, sedan vvj om natten Kl.

1 1 från den besw ärliga Stockholms Reesan hemkomne woro. Hans

Siäl behagade Gudj wäll, ty hastade han med honom uthur denna

Jämmerdahlen, och
^
kallade honom till sig, sedan han här i werl-

den lefwat hade Ett Ahr och 10 dagar. Gudh frögde hans Siäl

Ewinnerliga!

Min dotter Ulrica Eleonora Carlbergh blef född 1691 d. 22

Maii Klåckan 9 om aftonen. Afsompnade Sahl. i Herranom, sedan

Tig. 6. Bengt Wilhelm Carlberg? Detalj av fig. I.

hon här i Werlden 3 Ahr och 10 dagar lefwadt hade. Gud for-

läne henne för Christi skull een frögdefull upståndelse!

Min andra Son Johan Gabriel så nämbder, blef född 1692 d.

18 Octob. Klåckan 9 om afttonen, men afsompnade samma åhret

d. 9 Nouemb. Gud gifwe honom een glad uppståndelse!

Min dotter Anna Elisabeth Carlbergh blef född 1693 Emillan

d. 15 och 16 Septembris in emot Klåckan i om natten. Men Gud
kallade henne i een Sahl. stund till sig, sedan hon här i Werlden

iVa Ahr och några månader lefwadt hade.

Min andra dotter Ulrica Eleonora så kallad, blef född A:o

1694 utj Sept. 8 dagar före Michaelis, lefwer än så länge gud be-
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hagar, Gud låte henne uppwäxa utj Gudfruchtigheet, och alla Christe-

liga Dygder för Christi skull I

Min Son Benedictus Wilhelmus, blef född A:o 1696, d. 15 Maii

Klåckan 8 om afttonen, och är än utj lijfwe sä länge Gudh beha-

gar, Gudh sörje för honom, och låte honom upwäxa i Gudfruch-

tigheet och HERrans förmaning, och wällsigne honom med all andel,

och lekambl. wällsignelse för Christi skull! Amen!>'
«

Här slutar biskopens handstil.

Bengt Wilhelm blev den unga fortifikationsofficer, som var ett

av de få ögonvittnena till Karl XII:s död (hans tryckta, ofta cite-

rade berättelse därom är senast använd av Grimberg). Inom for-

tifikationen steg Bengt Wilhelm till överste; sin viktigaste gärning

fullgjorde han dock i egenskap av brodern Johan Eberhards efter-

trädare 1 7 17 såsom Göteborgs stads ingenjör och arkitekt.

Förmodligen är det en bild av den unge Bengt W^ilhelm frän

hjältekungens sista år, som blivit insatt främst i familjealbumet

(Fig. 6). Att det överhuvud bör vara en Carlberg, som fått in

taga den hedersplatsen, är väl naturligt. Den ende som utom

Bengt Wilhelm skulle kunna ifrågakomma vore den 13 år äldre

brodern, Johan Eberhard. För egen del visserligen av den me-

ningen, att det är Bengt Wilhelm som blickar mot oss från album-

pärmen, mottager jag dock tacksamt varje bidrag till frågans dt -

fiyiitiva lösning.'

»Min Son Gustaf Carlberg blef födder hijt till werlden ANN(^
1697 d. 1 1 Octobris på een Måndag klockan 2 om Morgonen.

Den aldrahögste Guden som honom gifwit det naturlige lifwet.

ware och hans andelige Lijf, och låte honom tilhväxa uthi Gudz

kunskap, Gudfruchtigheet och alla Christeliga dygder; Han låte

sin Wällsignelse rijkeliga wara öfwer honom att han altijd må wara

Herrans wällsignade för Christi skull Amen! Fölljande Ahr 1698

klåckan Ett om Natten emellan d. 7 och 8 Martii hafwer denna

min Sohn sahligen i Herranom afsompnat sedan han allenast.

5

* Hoppet att på medaljongens baksida finna upplysningar i någon form. hur

fullständigt svikits. — Ehuru ej fullt av samma kvalitet som goda Brennerska mi-

niatyrer, äger dock detta porträtt vissa likheter med dylika. Det är ej uteslutet, alt

Elias Brenner personligen känt Carlbergarne. Brenners förste svärfar var, enli<^t

EUEL AsrEl.iv, bördig frän Giessen, biskop Carlbergs och Birger Carlbergs studiestad

och biskopinnans födelsestad: och hans andni hustru, den lärda skaldinnan Sophia
Elisabet, var dotter till en köpman Nils \Vel)er i Stockholm och bar således ogift

samma släktnamn som Bengt Wilhelm Carlbergs första fru.
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Månader och 9 dagar lefwat hade: Gud förlähne honom een glad

upståndelse på den yttersta dagen för Christi skull Amen!^

Denna notis är skriven i biskopens namn, förmodligen av äldste

sonen, Johan.

»Min Son Gerhard Carlberg blef född hijt till werlden Anno-

1699 d. 16 Januarii på en Måndag kl. 5 om morgonen. O Linsens

fader, af hwilko all God och fulkomlig gåfwa kommer, sändt ho-

nom tin H. Andes Nåd, at han må uplysas uthi tin Sanna känne-

dom ju mer och mer; Ledas i tin fruchtan ostraffel: och i alla

Christeliga Dygder rijkeligen förmeras: Att han må tihväxa uthi

Ålder och Nåde för Gud och Menniskor Amen!

Anno 1700 d: 22: Decembr om Morgonen kl. hal f fem hafwer

min doter Ulrica Eleonora Carlberg i Herranom Sal: afsombnat,

Sedan hon hade lefvat i denna werldenne uthj 6: åhr och 13. weckor.

Gud för Christi skull förläne henne uppä Herrans stora tilkom-

melses dag en glad och ährefull upståndelse. Amen.^^

Dessa två notiser äro skrivna med samma handstil, osäkert

vilkens.

>Min Son Olaus Friedericus Carlberg blef anno 1700 d: 3.

Augusti om afftonen kl. 7 född hijt till werlden. Och A:o 1701.

d. 3. Januarj om morgonen emillan 12 och i i Herranom Sak afled

Sedan han i denna Werldene hade lefwat allenast 5. Månader och

12 dagar. Gud förläne honom på yttersta dagen en frögd- och

ährfull upståndelsse för Christi skull. Amen.--

Möjligen skrivet av Johan Eberhard C.

»Anno 1701 d: 15. Julii ^ effter Middagen emillan 4 och 5 afled

min i Herranom Sahl. Man, fordom berömelig Biskop öfwer Giö-

theborg Stifft Herr Doctor Johan Carlberg, och wardt den näst-

fblliande 4:de Augusti Christe hederligen begrafwen uthj Orgr}'te-

Kyrkia wid Giötheborg effter dess egen anordning, nänvarande

en mycket förnehm och ganska folkrijk försambling. Då äf-

wen efter min Sahl: Mans egen begäran Lijkpredikningen förrätta-

* Enligt gravstenen: d. 5 juli (gravstenens text, författad långt in på iSoo-talet.

är full av felaktigheter). Biskopen dog ute på sin egendom Burgarden. I en grav-

skrift (av P. O. Warnmarck. som samtidigt ägnade biskopinnan en sonett) kallas

han »lärofar i Götheborg och pä jorden en klar stiärna». medan han i en annan
(av E. J. Bask) hyll.is såsom »en d^-rer Zions Mann», >en stor präst i Salem>. »Swea-
rijkes underbare Chr)sosdomus>. som med »Gyllende munn och välltalande tunga»

ofta hållit »Dunder-Predikan».
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des af dess i Lifztijden ordinarie Siälesörjare Wyrdig H: Petn.

Andrea' Aurelio, vvarandes Texten till Lijkpredikningen tagen af

Esaia' cap: 57. v. i et 2. Alen then Rättfärdige förgås, och ingen

är som lägger thet uppä hiertat och Helge Män warda borttagne

fbr olyckone, och ingen achtar ther uppå. etc:

Anno 1703. d. 4. Septembr. om morgonen emillan 5. och 6. be-

hagade dhen Högste Guden uthi en Sal: Stund genom den Tim-

meliga döden igenfordra och til den Ewiga glädien försättia min i

Lifztiden K. Son Börge Carlberg; hwars Sahl: Lekamen d. 13 ejus-

dem eftter Middagen, uthj Förnehmt och hederligit folkz nähr-

waro, till Sin graf och Hwijlo-Cammar uthi Örgryte-Kyrkia

widh Götheborg beledsagades: Sedan han hade i thenne werlden

uthj en San Gudachtigheet lefwat 19. åhr 4: Månader och nägre

dagar.^'

Dessa båda sista notiser äro skrivna i biskopinnans namn med
samma stil.

»Anno 1707 den 28 April habe ich Johann Georg Marggraff

mitt des hochwurdigen nun Sehl. H. bishoffs d. Johann Carlbergs

einigen tochter J. Christina Carlberg hochzeit gehalten und dar-

aufif den i. Maij Meine antritts Predigt in der Teutschen kirchen

hie in Gottenburg gehalten. Gott gebe uns Seine Gnade und lasse

den Seegen unsere Plltern und vor Eltern iiber uns und unsere

kinder bekleiben um Christi Willen Amen.^ •

Förmodligen skrivet av M. själv, som '^,3 1707 blivit tysk

pastor i Göteborg. Han var född i Minden 1679 (enligt gravste-

nen). Tyligen ganska förmögen tecknade han 50 d:r s:mt till

tvångslånet 1718 och hörde (1731) till de 20, som hade egen över

täckt vagn, vilken brukades, >då han reste åt landet». Vid Fred-

riks och Ulrika Eleonoras besök i Göteborg i aug. 1722 tryckte

han en hyllningsdikt på tyska. Marggrafts hade en son, den litte-

rärt intresserade fortifikationskassören Carl Gustaf, en dotter Johanna

Elisabet g. m. prosten D. Poppelman, en dotter g. m. John Peters-

son, en dotter, Margareta Hedvig (f 17 14, g. m. pastor And. Floreli

och t ''Vs 1782), och en ogift dotter, Agneta Eleonora (f. 17 17, t

'V3 1799). Fru Christina dog i april 1738, pastorn i okt. 1742;

båda begravdes i familjegraven ute i Orgrj^te.^

* Till denna släkt hörde förmodlif;en : vice-pTesidenten M. i Giistrow (nämnd

1744 i O. A. Ilkkhoms >Liber memorialis>), kemisten A. S. Mare^graff i Berlin (t

1782) samt bokbindarcålderman E. G. Bolins enka, C. M. Marggratf (f i sept. 1813,

74 år 4 mån.).





49

»Den 24 Junij 1708 Midsommars dag Inträdde min k: Såhn Jo-

han-Eberhard Carlberg i Ächtenskap med dygdericka Jungfrun

Magdalena Seth H Gouvernement Secraitairens Johan Seth ällsta

k: Dåtter. Derass Bröllop stood på gården Bärg på Hijsingen wijd

Lerje(r)broen belägen, Guud förläna dem sin hällga anda i en san

Guudhfruchtan och Christelig Kiärleek sammanlef:a>

Skrivet med en stil, som eljes ej förekommer (biskopinnan

själv?).

»Anno 17 1
7 d 24 Februarii, om morgonen klockan 9" afsom-

nade vår Sahl Mormoder Anna Elisabeth Wendeiin, uthi en hög

alder Nembl sitt 87 åhr, och blef d 3 Martii ther på följande,

som var söndagen Qvinqvagesima, uthi Orgrj^te kyrckia och uthi

wår Sahl faders graf thersammastädes Christhederligen begrafvven,

uthi en förnähm församblings närwaro. Gud förläne oss tillijka

med henne en glad uppståndelse på Jesu stora tillkommelses dag!

Anno 17 1 7, d 5 Maj klockan hälft otta, om föremiddagen,

afsomnade sahl uthi Herranom, wår hiertans käre Moder, Elisabeth

Agnes Strohin, eftter några dagars med stort christelig tålamod

utståndne siukdom, vvarandes med guds willia wäll förnögd. Hen-

nes ålder vvar 57 åhr. Hon war emot oss sina barn en hiertans

huld, from och wänlig moder, som hade all omkostnad möda och

besvvär ospard till wår education och uppkomst, hwarföre vij och

alla hennes död med mänga tårar beklagade, och hade önskat om
thet waret guds willia, att hon ännu i många åhr, hade mått här

i werlden oss till fägnad och glädie lefwa. Uthi änckieståndet

effter vår Sahl faders död, satt hon uthi 16 åhr, in till sin död.

Blef d 12 Maj uthi wår Sahl. faders graf, i Örgryte kyrckia

christhederlifjen beo^rafwen, uthi en förnähm försambling-s när-

waro. Gud frögde hennes siäl med alla guds barn och utwalde

uthi alla ewighet, och förläne oss tillijka med henne en salig död,

när gud behagar oss hädankalla och en glad uppståndelse på Jesu

stora tillkommelses dacr!

Anno 1 7 17 d 14 Junii, om eftermiddagen klockan 3 qvarter

till Trij afsomnade sahl uthi Herranom, min k: Broders Johan

Eberhard Carlbergs, käraste hustru, Magdalena von Seth, min käre

Broder till en hiertans sorg, emedan han uthi henne miste en öf-

wermåttan from och dygdesam maka, och mig jämwäll och till

stor sorg, emedan iag uthi henne förlorade en förträffelig vänlig

4—200337. parsonhistorisk tidskrift igzo.
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och kär Swägerska. Dhen i8 hujus om afttonen klockan hain

otta, blef min Sahl Swägerska öfwermåttan hederligen begrafwcr

uthi Tyske kyrckian, uthi Götheborg. Gud förläne oss när honofi,

behagar, en salig eftterfärd, och med thenne min Sahl Swägerska

och alla christtrogne, på Jesu stora tillkommelses dag en glad och

frögdefull uppståndelse!'

Dessa 3 sista notiser från det för släkten betydelsefulla året

17 17 synas vara nedskrivna av pastor Johan C.

Det andra av albumets 2 porträtt är en liten målad och in-

klistrad bild (Fig. 7; 18X23 mm.) av den -öfvermättan fromma ocii

dygdesamma^^ Magdalena v. Seth (f. -^, 6 1686). Hennes höga panna

Fig. 7. Carlbergsalbumet. Magdalena von Seth, Joh. Eb. Carlbergs första hustru.

är Utsirad med två leksamt framrullade lockar; ögonlock, näsvingar

och läppar lätt i rosa. Av klädningslivet i skarlakan syns nätt f)c\\

jämt ett bräm."

•>Anno 1718- d 18 Maij, inträdde min kiäre Brooder Jean Eber-

hard Carlberg utj sitt andra Giffte, med Jungfru Brittien Tingwal,

Framledne Bruuks Patron Tingwals k: dotter, deras Bröllop stod i

* Hennes äktenskap blev, mig veterligt, barnlöst. — Lunds Universitetsbiblio-

tek äger en trj-ckt gravskrift (av S. Wai.lin', där denna »Capitainens och öfverStad:-

Ingenieurens» maka åkallas såsom en > dygdekrona rar, besatt med kyskhetens sma-

ragd» o. s. v. Dikten, överlastad med ädelstenssymbolik, är liksom skriven av m
guldsmed och är synnerligen typisk för sen-barockens bombastiska svulst. J.

¥lo-

DERUS talar alldeles samma språk i sin gravdikt 1696 till ^^aria Tham, f. v. Same-

land. — Magdalena var sedan 10 är död och Johan Eberhard sedan 9 ar omgift, da

han förflyttades till Stockholm, varför H. Frödings uppgift s. 129 i hans förtiäns-

fulla iBerättelser ur Göteborgs historia under frihetstiden» (1919) blir felaktig.





51

W ärmeland på Molcums gård. Gud låte dem båda lefwa till sam-

mans utj många åhr, i kiärleek och Enighet för Christi skull.»

Det är Bengt Wilhelm, som hädanefter ritar med fjädern or-

den i familjens album, och det första han har att omtala är Johan

I-^berhards bröllop på Molkoms bruk med Brigitta Larsdotter Ting-

wall (i Sven S. Kolthoffs tryckta bröUopskväde uppges, att bröllo-

pet ägde rum d. 25 maj). Brigittas mor, Christina Maria Daniels-

dotter Carlberg (f. ^^!z 1677), var kusin till Johan Eberhard; hon

var gift i" med Lars Ting-\vall, 2° med Th. B. v. Rappolt — båda

brukspatroner på Molkom.

^Anno 1722: d 17 Decemb: inträdde iag Bengt Willhelm Carl-

berg ett Christeliget ächtenskap, med Frambledne Handelsman Ger-

hard Webers yngsta dotter, Anna Dorothea Weber, wårt Bröllop

stod på Sållberga Prästegård der wij utj tystheet Copulerades af

min Brooder Mag: Johan Carlberg; Gud bewise oss en underlig

goodheet för Jesu skull.

>

Om denna Anna Dorothea Weber äro alla källor märk\^ärdiot

fåordiga. Ibland kallas hon Dordi, som lär vara en förkortning av

Dorothea (jfr C. l^^ORSSTRAND, Spåkvinnor m. m., 191 3, s. 88).

-Möjligen var hennes far den köpman Gerard David Weber, vars

hus och gård pä Sillegatan värderades "/a 1727.^ W. Berg näm-

ner (mskr. i Göteborgs Stadsbibliotek) egendomligt nog en Anna
Dorothea W., f. 1663. men hon var sedan 1706 i sitt 3:e gifte g.

m. en Reimers och dog 1723 och kan således ej vara identisk

med Bengt Wilhelms fru. Enligt Berg skulle vidare den Anna
Maria Carlberg, som 1761 vigdes i Tyska kyrkan med han-

delsmannen Hardcr ]\Iatsen och V 8 1781 dog i kräfta, varit Bengt

Wilhelms första barn med A. D. Weber. Men hon uppgives vara

fbdd '°
II 17 19 och skulle således tillkommit mer än 3 år före

vigseln. Var det därför de copulerades utj tystheet»? Jag gissar

dock, att fru Matsen tillhörde någon annan Carlbergssläkt, och att

Bengt Wilhelm med Anna Dorothea endast fick 2 döttrar: EHsabet.

^- 1723, g. med sedermera domprosten i Göteborg Ekebom (f.

1716),' samt Johanna Christina, f. 1725, g. 1° m. kyrkoherden i

* På 1600-lalet fanns i GöteboT^^s tyska församling en Bastian W.: och 1727
betalades en bildhu2;i:nre Johan P. Weber för något arbete. Se också H. Fr<")DING,

Göteborgs donatorer 1II:S4. — I Stockholm fanns också Webrar (se s. 46 noten.).

Kn Christina Maria W eber t. ex. gifte -^ig dar 171S med slaktar .\rvid Olofsson Berg.
^ Hemkommen i maj 1745 ^^'^-^ studier i Rostock 1744—45 (Göteborgs Stads-

bibliotek äger Kkeboms vän-album fran denna tid jämte hans »Liber memorialis>).

fick Olof Andersson Kkcbom »then äran at wara pa KjLvrra-Lund i Hr Majoren
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Morup Gustaf Borgstedt och 2° m. kyrkoherden i Breared J. A
Backe, död såsom änkeprostinna i Breareds prästgård vid midsom-

martid 1804.

»Anno 1724: d 27: Decemb: som war 3:die dag Juhl afsombnade

Saligen i Herranom, på sitt 44:de ållders Ahr min i Lifztiden äldsta

kiäre Brooder, kyrkioherden utj Marstrand och Sollberga Församb-

lingar Mag: Johan Carlberg, gud ware låfwat som hielper de sijna

utj rättan tid, den Saliga Maiien har här i werlden ingen glädje

haftt, utan fast mehra förmedelst ett olyckeliget gifftermåhl med
Probsten Frederich Bagges dotter, måst smaka en bedröfwelig och

Sorgefull lefnat. både wänner och owänner måtte lägga honom
dett till ett sanfärdigt beröm, att han waret ett mönster af en gud-

frucktig, dyggdig redelig och from Man; Nu har denna min Sa-

lige Brooder för all sin bedröfwelse fått en oändelig glädje i bland

Gudz uthkåhrade; Gud förlähne oss tillika med honom, en glad

och frögdefuU upståndelse på Herrans stora tillkommelse dag, för

Christi skull.»

Född 1681 (se ovan) blev Johan student 1699 och kyrko-

herde i Marstrand med annexer 1706. G. Ve 1707 m. kyrkoherde-

dottern i Marstrand Fredrika Bagge (f. 1693), som ef er skilsmässan

gifte om sig 1723 med handlanden i Marstrand Christian Bundsen

(f. i Holstein 1696, d. 1764). Johan lär ha dött i Solberga/

Carlbergs kjära hus>. För att fira d. 3 maj, kung Fredriks krönings- och kron-

prinsens födelsedag, tr}-ckte E. 1749 »Goetheborgska Helicons Faegne-qwad».
Blev 1749 kyrkoherde i Ljungby och Alfshög och firade med sin

»aldrakjäraste Wän och ljufwaste Slaka>, Elisobet Carlberg, sitt bröllop, som
»med hÖganständig heder vant sin fullbordan pa Kiärra-Lund» 'Va 1750. '^/s

1761 blev han domprost i Göteborg (tr\-ckt hyllning av C. J. Brag) och "/4 1762
teol. d:r i Greifswald. Hans insats i Göteborgspressen under 1750- och i76o-ta]en

har påpekats av SvLWAN i Svenska pressens historia (s. 3400. f. : även av \VAKnrRG
i hans Lidnerbok, s. 38). Med E. inkom eller förstärktes en dragning hos flera

av Carlbergarna mot herrnhutismen (om dennas tidigaste skede i Göteborg pä 1740
talet se N. Jacobsson, Den svenska herrnhutismens uppkomst, Upsala 190S, s. 212

och 226). Då deras älskade dotter Anna Lovisa dog 3'
3 1775 ^ sitt 2i:a år, utkom

ett lo-tal tryck, där hon bl. a. kallas >en i försoningsblodet rentvagen ung Jesu^
brud>, som fick >somna in i Jesu sår> och bli >ett Zions barn>. Redan länge tärd

av en plågsam sjukdom, befriades modern, Elisabet Ekebom, ^,9 1 778 av döden,

knappt 4 månader före sin gamle far. En >skald» säger henne vara »förbunden med
vännen hvit och röd>: en annan vet, att hon kände »reningsbrunnen, Jesu sida».

Julafton 1784 följde henne domprosten: »värt Zion bedröfvas». En liten »medalj

eller jetton af pletter» slogs över honom 17S5: en kort biografi skrevs i Stiftstid-

ningarna 1789. De mest kända av deras 10 barn blevo Andreas Benjamin E. (f.

^Vs 1752, rådman, d. 1S03) och Adolf Wilhelm E. (f. "/lo 1757. teol. lektor,

prost och kyrkoherde, d:r., d. '"12 1813 pa Kviberg; en hans resedagbok i Göteborgs
Stadsbibliotek, hans vän-album 1782—99 i K. B.).

' Jfr J. Okum AN, Bahusläns beskrifning. s. 107, 109. III ; och P. O. Warnmarcks
bröllopsdikt med den tämligen drastiska titeln: Först l.röd — sedan kött (i hans

»Parnassi grönskande blomsterwall»).
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»Anno 1727: d 11: Maij, som var Christi Himmelfärdz dag om
morgon kläckan Emellan 5: och 6: afsombnade i en Salig stund

min hiertanskiära hustru Anna Dorothea Weber, mig till stoor

Sorg och bedröfwelse, Gud förlähne henne en glad upståndelse på

Jesu stora tillkommelse dag för Christi skull.

Anno 1729: d 24 Junj Midsommar dag, inträdde iag Bengt

Wilhelm Carlberg utj mit andra giffte med Jungfru Jehanna Stina

Blaesingh, Majoren af Fortification H:r Jean Adam Blaesinghs

kiära dotter, wårt Bröllop stod här i Götheborg, gud låte oss lefwa

till sammans utj Gudzfrucktan och en rätt Christelig kiärleek, för

Jesu skull.»

Johanna (Jeanna) Christina Blaesingh (fadern adlades von Bles-

singh, se Anrep) var född ^'5 17 14 och dog ""'le 1770 på Kära-

lund; enligt C. J. Brag de sista 8 åren n plågotörnen stängd»,

men villig att renas av -Jesu Guds Sons egit blod».^ Bengt

Wilhelm, släktens rakta åldrande, vördade patriark (d, 3^^2 1778,

begraven liksom sina 2 hustrur i familjegraven), såg växa upp

omkring sig 14 barn och 15 barnbarn.

*Anno 1732: Natten Emellan d 29: och 30: Julj afsombnade i

en Salig stund, min kiäre Brooder Capitain och Architecten i Stock-

holm Johan Eberhard Carlbergs kiära hustru Brittien Tingvval, ho-

nom till en hiertans Sorg, gud frögde hennes Siähl, och förlähne

henne en glad upståndelse pä Jesu till kommelse dag.»

Med Brittien hade Johan Eberhard fått 6 söner (3 dogo unga;

3 dogo ogifta såsom stadsconducteurer> i Stockholm) och 2 dött-

rar (den ena dog ung, den andra blev g. Meijer). Emellertid drog

han sig ej för att snart nog gifta sig för 3:e gången, då med
Christina Engel Geijer av den stora Uddeholmssläkten (f. 17 13

av brukspatron Bengt Gustaf Geijer d. ä. och Engelborg Strokirk,

d. 'Vio 1 78 i; hennes porträtt i olja av okänd mästare finnes på
Uddeholm). Med henne fick han minst 3 söner (2 dogo unga) och

2 döttrar."

* Hennes syster Anna Lovisa (f. " ö 1722) blev 1747 å Käralund vigd med
stadsmajoren i Göteborg, s. m. översten Ar\id Möller (d. ^°

3 1S02 i sitt S^re ar).

Deras dotter Wilhelmina Carolina blev ^*
^ 1777 g. m. borgmästaren i Göteborg

Hans Hummel (f.
=^^'9 1743, d. 7, t, iSo8\

' körande den släkt, vari Johan Eberhard med detta gifte inträdde, hänvisas
till

J. Ax. Almqlist. Uddeholmsverken, s. 36S, samt till G. E. och B. J. Geijf.rs
arbeten om Geijerska släkten.
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Här har Bengt Wilhelm tyvärr tröttnat att fylla minnesboken v

pergamentblad med bud om glada bröllop, lyckliga födelser oci;

smärtsamma förluster. Mycket kunde ytterligare upptecknats on;

förgänglighetens senare skiften i denna stora släkt, men knappt

kunde det ha förstärkt det sympatiska intryxk man redan hunnit

få av den inre, rent rörande värmen, som levde och verkade fa-

miljemedlemmarna emellan.

Sist i albumet, pä bakpärmens insida, sitter åter en pä per-

gament målad teckning (Fig. 8: 141X85 mm.). Med en ganska

tiiL

Fig. S. Carlbergsalbumet. Bakre pärmens insida.

fumlig smekning över håret uppmuntrar en ä la modisk Louis

Xlll-kavaljer en rikt utstyrd dam. som med sin luta slagit sig

ned i svalkan av en Venus- och Amorfontän invid ett låg* bord

med delikatesser. Till höger om denna Liebesgarten-scen är ut-

sikt mot ett vattenomflutet citadell. Hnvudfärgerna äro: rött (i

flera toner), grått, brunt, guld och grönt.



)



Bland mycket annat kunde på de nu tomma bladen ha statt:

att Bengt Wilhelms äldste son Johan (Jan) Adam C. föddes

''lo 173 1, blev löjtnant i fortifikationen, gifte sig ^°/2 1759 med
Catharina Charlotta Schmerfeldt (f. 1732, d. ""Vi 1794), intogs -.4

1796 på Göteborgs fattighus, där han dog "^'5 1799;

att dessas son Bengt Olof C, f. 1771, 1801 ^Vi2 blev

underlöjtnant och senare löjtnant vid Göta art.-reg/ i Göteborg

och var g. m. Dorotea Sofia Andersson:

att Bengt Olofs dotter Charlotta Emerentia (f. 1803, d. 1890)

1830 blev g. m. Wilh. Magnus Kugelberg (f. 1801, d. 1884),

häradshövding, sedermera lantbrukare på Jära utanför Jönköping;

att Charlotta Emerentia Kugelberg f. Carlberg, hade en son,

häradshövding Johan Olof Kugelberg, i Jönköping (f. 1831, d. 1908);

och att Johan Olof K. med A. J. B. v. Otter hade sonen

Wilhelm Kugelberg (f. 1869) — albumets nuvarande ägare.

Existerar månne någon bild av Bengt Wilhelms näst äldste son,

C ar/ WilJielin Carlbero; (f. 1746, d. 1814), stadsarkitekt i Göte-

borg?

' Meritlistor frän 1793 *^ch 1S02 i Krigsarkivet.
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Med. d:r Alfred Levertin.

Underrättelsen att d:r Alfred Levertin sistlidna nyårsafton av-

lidit på Serafimerlasarettet kom för hans kamrater och vänner icke

oväntad. Han hade under senare åren varit sjuklig och på sista

tiden icke kunnat lämna sitt hem.

Med Alfred Levertin gick en av Sveriges mera bekanta läkare

ur tiden. Han tillhörde en frejdad släkt, var son till den bekante

d:r Jakob Levertin, den förste läkaren av judisk börd i Sverige,

och föddes i Stockholm 29 juni 1843. Efter slutade skolstudier

vid Ulfgrenska skolan och Stockholms gymnasium blev han stu-

dent i Uppsala 1861, med. kand. därstädes 1870 och licentiat i

Stockholm 1874. Han utarbetade sedan en avhandling om Torpa

källa och disputerade för medicinska graden i maj 1875. Vid

jubelfesten i Uppsala 1877 promoverades han till med. doktor.

Aren 1875 och 1876 företog han en studieresa till Wien och

Paris samt besökte de förnämsta kurorterna i Österrike och Tysk-

land. Efter återkomsten 6lev han badintendent i Medevi, var

sedan badläkare i Marstrand, Varberg, ånyo i Medevi, Ystads

Saltsjöbad, Eda, Gustavsberg och Tulseboda.

Icke blott som läkare utan även som författare har Levertin

med stort intresse arbetat för balneologiens och mekano-terapiens

utveckling i Sverige. Han utgav 1883 Svenska bruniiar och bad,

som då fyllde ett verkligt behov. Ar 1892 utkom D:r G, Zan-

ders niedico-niecJianiscJie Gymnastik och 1900 Några drag ur

den svenska balneologiejis historia. Dessutom har han strött

omkring sig en mängd smärre skrifter i balneologiska ämnen och

författat artiklar härom i Nordisk familjebok, 2:a uppl. Därjämte

har han meddelat de biografiska uppgifterna över läkarkåren i

^Svenskt porträttgalleri >, avd. 13 (1899) samt över Svenska läkare-

sällskapets utländska ledamöter i ^Svenska läkaresällskapet 1808—
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1908; porträtt och biografier^ (1909). Han har redigerat »Sällska-

pet Idun 1862— 1896. Porträtt och matrikeldata» (1896) och gjort

omfattande biografiska undersökningar rörande Stockholms i Upp-

sala studerande nationsmedlemmar sedan äldsta tider. Tillsammans

med Schimmelpfennig har han sedan 19 10 utgivit Sveriges apo-

tekarehistoria från ko7iung Gustav I:s till fiärvarande tid.

Mycket intresserad för genealogi och personhistoria har han med
aldrig svikande energi och påpasslighet arbetat inom dessa om-

råden och därvid ådagalagt fyndighet och kombinationsförmåga, när

det gällt att uppspåra porträtt och biografiska data. Ännu under

hans sista sjukdom med dess mörka utsikter utgjorde tanken att

han skulle få komma hem och ^släktforska» en tröst.

1893 utnämndes han till docent i balneologi vid Karolinska

institutet och anordnade kurser de närmaste åren med demonstra-

tioner på badhusen i Stockholm.

Okt. 1898—okt. 1899 var han ordförande i Sv. läkaresäll-

skapet.

Vid allmänna svenska läkaremötet i Ronneby 1889 höll han

ett föredrag om våra kurorters ekonomiska förhållayiden och gav

därmed uppslaget till Svenska kurortsföreningens bildande, som
skedde i Stockholm 1900. Levertin blev föreningens förste ord-

förande och kvarstod som sådan i flera år. Genom detta initiativ

har han gjort kurorterna stort gagn och är värd stor tacksamhet.

Alfred Levertin var icke någon ^medicinman». Sol, luft, vatten

och lämplig diet voro hans medikamenter. Organisatör var han

och ingen möda sparde han för att ställa det bra för sina patien-

ter. En samlande förmåga ägde han, och d^r han stod i spetsen,

där saknades varken ett angenämt samliv eller festivitas, när så

skulle vara. Medevi, dess gamla minnen och ärevördiga traditio-

ner älskade han och förstod att göra en brunnskur vid Medevi till

ett vackert minne för den hemvändande brunnsgästen.

I S. H. T. förde han spiran i många år och log så gott åt

det ystra skämtet, även när det ganska hårdhänt gick ut över

honom själv. Sällskapets handlingar bevara många prov på hans

godmodiga humor.

Alfred Levertin var en försynt, vänsäll och god man, och hans

minne skall leva länge älskat av dem, som lärt känna honom.

Alfred BergheL
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Recensioner,

Gustaf Adlerfelt, Karl XII.s krigsföretag 1700—i/Od. Efter

författarens originalmanuskript av Samuet. K. Brint;. Sthlm, P. A.

Norstedt & Söners förlag IQ K). (4), XXXVII, (j), 414 s. — 30 kr.

Hovjunkaren Gustaf Adlerfelt har sedan gammalt dels genom sin

1707 publicerade »Warhaffter Entwurtt" der Krieges-Thaten Karls XII

och sin av sonen Karl Maximilian år 1740 utgivna >-Histoire militaire

de Charles XII. roi de Suéde blivit en banbr}-tare på den karolinska

historieskrivningens område. Båda dessa värdefulla arbeten utgöra emel-

lertid visserligen med lätt hand gjorda bearbetningar av ett på svenska

utarbetat egenhändigt manuskript, om vars tillvaro man länge svävade i

okunnighet och som först nu, tack vare doktor Bring och hans för-

läggare, genom föreliggande bok gjorts tillgänglig för forskningen och

den historiskt intresserade allmänheten. Att vederbörande härigenom gjort

en berömlig gärning, därom torde inga delade meningar kunna råda.

Adlerfelts ifrågavarande manuskrii)t är till att börja med så till vida

unikt, att det är den första på svenska och av en svensk författade

skildringen av Karl XII:s krigsföretag åren 1700— 1706. Därtill kommer
att författaren, som alltsedan sommaren 1701 åtföljde Karl XII i fält,

intog en halvofficiell ställning som konungens krigshistoriograf och att

han till fullo synes ha motsvarat det förtroende, som härigenom visats

honom. Anmälaren, som varit i tillfälle att genom arkivforskningar

kontrollera en stor del av de uppgifter såväl rörande tid som sak, som
Adlerfelt lämnat, kan vitsorda, att dessa på ett fåtal undantag när äro

fullt korrekta, vartill kommer, att framställningen fyller stora fordringar

på objektivitet och överskådlighet. Det enda, som med fog torde kunna
anmärkas mot densamma är, att författaren väl summariskt behandlar \issa

betydelsefulla händelser, exempelvis Xar\aslaget och Dunaövergången, men
däremot går rätt så mycket i iletalj, då det gäller att skildra vissa re-

lativt obetydliga tilldragelser. Hum som helst är emellertid Adlerfelts

framställning av krigsföretagen 1700— 1706 av stort vetenskapligt värde

och tills \idare särskilt vad angår de båda sistnämnda krigsåren, rörande

\ilka ännu ej i tryck föreligger någon mera detaljerad och pa moderna
forskningar grundad skildnng, en oumbärlig hjälpreda nd studiet av

ifrågavarande krigshändelser.

Bring har emellertid i den föreliggande editionen ökat den adler-

feltska framställningens värde dels genom att i en 37 sidor lång inled-

ning belysa en del med densamma samhörande spörsmål, dels genom
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;itt bifoga densamma upplysande textkritiska anmärkningar och intres-

santa bilagor. I nämnda inledning beredes läsaren tillfälle att så detal-

jerat detta gärna är möjligt följa Adlerfelts levnadsöden och insats som
historisk författare. Förhallandet mellan det ifrågavarande originalma-

nuskriptet rill hans skildring av 1700—1706 års krigshändelser och
Warhaffter Entwurff» samt - Histoire militaire , redan tidigare belyst av

professor Hallendorff, blir ytterligare utrett, samtidigt som utgivaren ger

oss en klar och skarpsinnig framställning av Gustaf Adlerfelts arbetssätt

och gången i hans historiska författarskap. Bland de talrika bilagorna

äro särskilt vissa koncept- och minnesanteckningar från 1708— 1709
av intresse.

Som slutomdöme anser jag mig kunna intyga, att utgivaren full-

gjort sitt arbete på ett i allo lovvärt och pietetsfullt sätt och härigenom

skänkt såväl männen av facket som allmänheten ett högeligen intresse-

väckande tillskott i den karolinska Utteraturen.

//. E. Uddgren.

Karolinen Adam Ludzng LeToenhatipi» Hans krigföring i

Kurland och Litauen 1703—08 av Hugo E. Uddgren. I. 1703—04. Göteborg 1919. I distr. hos Seelig & Co. XXI, 288 s., i

karta, 5 pl. — 10 kr.

Bland de generaler, som stodo Karl XII närmast i hans väldiga

kamp i öster, har väl ingen blivit mer känd och omstridd än Adam Lud-
vig Lewenhaupt. Hans insats i kriget har blivit olika bedömd efter ohka
tidsåldrar, han själv väjde ej att i skuldfrågan kasta ut beskyllningar

mot andra, men han har också mer än någon annan av de svenska gene-

ralerna fått sig påskrivet en dryg del av skulden för de olyckor, som
drabbade den svenska hären i Karl XII:s ryska fälttåg. Så mycket mer
av intresse är det därför, att i dagarna utkommit en utförlig biografi

över Adam Ludvig Lewenhaupt, även om den inskränker sig till att

skildra endast hans uppträdande i Kurland och Litauen.

Adam Ludvig Lewenhaupt föddes i april 1659 på SjäUand. För-

äldrarna voro dåvarande generalmajoren vid kavalleriet greve Ludvig
Weirich Lewenhaupt och Charlotte zu Hohenlohe. Föräldrarna dogo

tidigt. Hans uppfostran handhades av bl. a. riksdrotsen Per Brahe,

rikskanslcren M. G. De la Gardie och riksamiralen K. G. Wrangcl. L.

uppfostrades till djup gudsfruktan och stor boklig kunskap. Studierna

bedrevos vid Lund, Uppsala och Rostock. Som vanligt avslutades hans

uppfostran med en tids vistelse i Frankrike.

Först vid 26 års ålder bestämde han sin levnadsbana, varvid han
valde faderns yrke. Sin första militära utbildning fick han i utländsk

tjänst. Detta blev av stor betydelse för hans militära skolning och hans

uppfattning av krigskonsten, i det han under sin tjänstgöring i Neder-

länderna kom att skaffa sig en god inblick i den s. k. nederländska skolan

med dess lineartaktik. — Den i6 juli 1700 utnämndes L. av Karl XII till
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överste i svensk tjänst och chef för ett nyuppsatt tremänningsregementc

L. var med om kriget i Livland och Kurland 1701—02 och för\'är-

vade sig under Karl XII:s och Karl .Magnus Stuarts ledning många vik-

tiga lärdomar, varpå han följande år i. mars gav prov, då han vid Saladen

tillfogade ryssarna ett ganska ansenligt nederlag. L. utnämndes i dess t

dagar till vice guvernör och överbefälliavare i Kurland. Operationerna

på denna front voro ej av avgörande betydelse, men Kurland var av vikt

för huvudarméns förbindelser med hemlandet. Ryssamas försök att

klippa av dem genom att bemäktiga sig Kurland avvisade L. med kraft

och besegrade ryssarna i det blodiga slaget vid Jakobstadt i juli 1704.

Med 1704 begränsar förf. första bandet av sin biografi över Adam
Ludvig Lewenhaupt. Sin uppgift att åstadkomma en detaljerad och

ojävig skildring av Lewenhaupts krigföring i Polen och Litauen 1703—1704 har han löst på ett berömvärt sätt. Även om man ej med för

handen förefintliga bevis kan gå med på en del av hans teorier, måste

man skänka sitt varma erkännande åt förf. för hans vidlyftiga och nog-

granna källforskningar, hans sakkunniga utläggning av krigsrörelscr

och hans lättlästa stil. Med största intresse motser man fortsättningen.

Birger Steckzén.

Lewenhatiptska arkivet på Sjöholm. Bref och handlingar ut-

gifna af Adam Lewenhaufi\ D. i. Bref från grefve Johan

Gabriel Oxenstierna till grefve Nils Philip Gyidenstolpe 1780— 1796.

Sthlm, Norstedt & Söners förl. 1919. VIII, 128 s., 2 pl. — 25 kr-

Den serie publikationer ur Sjöholmsarkivets rika gömmor, som riks-

heraldikern greve Adam Lewenhaupt inlett med föreliggande vackra vo-

lym, lovar att bliva av allra största intresse, och man kan blott önska,

att företaget måtte mana till efterföljd på andra håll. De nu offentlig-

gjorda breven från J. G. Oxenstierna till hans frände N. Ph. Gyiden-

stolpe ha visserligen redan, tack vare ägarens tillmötesgående, kimnat av

specialforskare utnyttjas och beteckna sålunda ingen absolut nyhet. Deras

värde ligger emellertid mindre i de historiska upplysningar, som där

meddelas, än i den individuella färgläggning, som Oxenstiernas person-

lighet ger åt vad han berättar. Till tiden sammanfalla väsentliga delar

av korrespondensen med det dagboksfragment, som är känt under nam-
net »Mitt minne > (Sv. mem. o. brev- I). Men under det att det senare

är beräknat för eftervärlden och hållet i en t\-ngre, mera officiell stil.

återfinna vi i breven helt det älskvärda och impulsiva, både varmhjär-

tade och icke så htet maliciösa poetlynne, som givit hans tidigare, av

Sv. Litt-sällskapet publicerade Dagboksanteckningar en friskhet och en

charm som intet annat svenskt memoar\'erk från den tiden. Hans brist

på verklighetssinne gör sig väl även här gällande och kommer ej sällan

sakernas rätta sammanhang att undgå honom. Denna brist på verklig-

hetsinne ger också förklaring till att han så djupt kunde försänka sig i

det fantastiska frimureri, som under dessa år f. ö- förbrj-llade även kla-

rare huvuden än hans. Den inblick vi fa i åtskilliga dithörande för-

hållanden är icke det minst värdefulla i breven. Det gör dock ett
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nästan beklämmande intryck att höra denne högt bildade man på fullt

allvar relatera de mest groteska spökhistorier. Med särskilt intresse tar

man naturligtvis också del av de skiftande omdömen om Gustaf III, som
fällas i breven. De härröra alla från en tid, då skalden icke längre stod

på lika förtrolig fot med denne som han en gång stått, och hans ut-

talanden färgas också starkt av besvikelsen över kallsinnighet från den

konungs sida, som han säkerligen icke skulle begärt bättre än att få ägna

hela den svärmiska vänskapskult, varav han var mäktig- Mycket stod

dock emellan dem: konuugens fritänkeri och Oxenstiernas rousseauistiskt

l)arnafromma religiositet gåvo fundamentalt olika utgångspunkter för hela

deras världsåskådning. Hovlivet som sådant endast irriterade honom.
För den sortens fantasivärden, som tog sig uttryck i dess nöjesliv, sak-

nade Oxenstierna allt sinne, så poet han var. I konungens hemliga

planer var han icke initierad och kunde sålunda icke mäta de verkliga

vinstchanserna med de ögonskenliga risker, i vilka dennes djärva politik

kastade landet. Ä andra sidan kunde han ju omöjligen, så rojalist han

var, alldeles sluta öronen till för adelsoppositionens daghga ryktessmi-

derier. Härtill kommer, att Gustav verkligen behandlade honom med
mer än lovHgt ringa hänsyn under hans kanslipresidenttid. Desto star-

kare verkar då den varma ton av sympati, som någon gång bryter igenom
den sårade stoltheten, och överhrniid taget erbjuder Oxenstiernas kritik

av konungen trots all sin skärpa en verklig lisa för den som läst sig led

på de i allt större mängd publicerade samtida anteckningar från denna

tid, där den i moralisk indignation nödtorftigt höljda skandalhungern

och klandersjukan breda ut sig i självbelåten allvetenhet. Här är det

en alltigenom nobel personlighet som talar. 1 detta sammanhang för-

tjänar emellertid anmärkas, att i den här publicerade samhngen icke in-

går Oxenstiernas hittills mest bekanta brev till Gyldenstolpe, där han

skildrar sin samvaro med konungen under dennes djupaste depressions-

period i Finland (efter orig. i Kungl. bibi. i sammandrag meddelat av

Odhner i Sveriges pol. hist. under (iustaf III, d. III. s. 135).

Några vidlyftigare litterära resonemang betunga icke breven. Ett

och annat att taga fasta på meddela de dock. bl. a. en del upplysnin-

gar om Oxenstiernas egna poetiska förehavanden. Det saknar icke heller

sitt litteraturhistoriska pikanteri att göra sammanställning mellan lantfolks-

idyllerna i Skördarna, med vars överarbetande skalden samtidigt var sys-

selsatt, och den ytterst illusionsfria uppfattning av de »gemena bond-

kanaljerna», som kommer fram i en drastiskt återgiven auktionsepisod i

ett av breven. En enda liten parallell som denna är nog för att göra

t)'dligt, att den bristande realism, som man klandrat hos dikten, icke

härrör av naivitet eller klen iakttagelseförmåga utan av medveten stilisering.

Breven, som till största delen äro aviattade på franska, ha av ut-

givaren försvenskats, och så vitt man kan döma utan jämförelse med
originalen är översättningen synnerligen vårdad och vederhäftig. Den
Oxenstiernska brevstilens säregna behag har väl kommit till sin rätt och
utgör ingalunda lisarens minsta behållning. Boken pr)'des av helsides-

reproduktioner efter en Lundbergspastell av Gyldenstolpe och ett Breda-

porträtt av Oxenstierna.

A. Beijer.
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Presidenten 5. A. Leijonhufvnds minnesanieckningar ut-
af H. L. VON Dardel. Sthlm, P. A. Norstedt & söners förlag iqk^.

Vi. 390 s., 7 porträtt. — 16 kr.

Friherre Samuel Abraham Leijonhuf\Tid föddes d. 8 november
J785, studerade i hemmet och vid Lunds universitet och genomlöpte
tack vare den lyckliga föreningen av personliga egenskaper samt börd
och relationer hastigt domarbanan; år 18 13 blev han utan att förut ha
innehaft ordinarie ämbete lagman i Västerbotten och Ångermanland,
transporterades 1814 till samma syssla i Skåne, befordrades 1S21 till

hovrättsråd i Kristianstad och fick 1826 före fyllda 41 år intaga presi-

dentstolen i Göta hovrätt. Tio år senare, 1836, avbröts denna jämnacie

bana genom en avskedsansökan, inslungad i förtrytelsen över en dc>-

avouering i ett befordringsärende. Sitt återstående liv framlevde Leijon-

hufvud i Stockholm, plågad av brist på sysselsättning och en Ivnnets

dysterhet, vilken kanske — såsom han ofta sade sig själv — till en del

berodde på inre sjukliga förändringar. I avskedet från ho\Tätten ville

han aldrig erkänna ett förhastande men ruvade däröver med en grä-

melse, som han ej kunde förjaga genom att drapera sig i den ståndaktiga

dygdens mantel.

Overksamhetsårens dystra stämningar och tomma timmar är det,

vi ha att tacka för ex-presidentens minnesanteckningar. Man behöver
också bara läsa t. ex. det vanitas vanitatum, vari han summerar upp
sina lekkamraters le\'nadsöden (s. 19—21), för att riktigt se, hur mjält-

sjukans slagskuggor fallit svarta i hans föreställnings- och känslovärld.

Och som alltid hos mörka sinnen får dysterheten sin rätta ton

genom kontrasten mot ett lika överdrivet ljus, som kringstrålar minnes-
bilderna från barndoms- och ungdomsåren och lånar sin glans åt den
gamla tidens enkelhet, kraft och heder. Pa författarens lott hade jämväl
faUit den germanska egenheten att söka sanningen och den omedelbara
hjärtliga mänskligheten i de former av samhällslivet, som egentligen cj

avse att vara en fristad för just dessa egenskaper. Han utgjuter sig

alltså över hovet och det förnäma umgängeslivet i satiriska deklamatio-

ner, som i avsikten om också ej i litterär verkan tävla med en Böttigers

skildring av Boggianos begra\'ning, och återger med för-strindbergskt

nöje drastiska anekdoter om den gamle excellensen Jakob De la Gardics

hädanfärd. En litet omanlig olust över livets små obehag, som ibland

naivt kommer fram, förtar kanske något av kritikens strävhet men ökar

den dragning åt det egocentriska, som eljest får ett uttryck i det oavlåt-

liga grubblet över det egna ödet.

De hämmande dragen i Leijonhufvnds läggning ha ej hållits tillbaka

av något tvång till behärskning, då han sökte komma bort från sitt hjär-

tas bitterhet genom att låta pennan löpa. Det vore därför orätt att låta

dem skymma den betydande intellektuella utrustning och de positiva

egenskaper, som även i hans depressionstid tydligt träda fram. IMan

kan ej tvivla på uppriktigheten av hans ömtåliga rättskänsla eller den

samvetsömhet, varmed lian sökte rannsaka även sig själv. Och om der

också ej inger något odelat förtroende till hans människokännedom, att

han karakteriserar E. G. Geijcr som »järnhård», tillerkänner man honom
gärna i övrigt en både träffande och ganska omfattande iakttagelseför-
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måga. Det affektiva hos författaren ger åt hans framställning en inten-

sitet, som ej lämnar läsaren oberörd, och då han förfogar både över en

ledig och underhållande stil och ett öppet öga för det pittoreskt karak-

teristiska, tecknar han ofta med anmärkningsvärt liv olika samhälls-

kretsar; särskilt en del tavlor från uppväxtåren i Skåne och Småland
fästa sig i minnet.

* *

När Leijonhufvud satt och ruvade över sina olyckor och oförrätter,

var han naturligtvis ytterst mottaghg för allt det missnöje, som låg i

luften före 1840 års riksdag. Han fyllde många sidor med att skriva sig

till minnes alla de verldiga eller förmenta felgrepp, som den oppositio-

nella pressen förekastade regeringen, och sla-ädde ej orden i sina egna
reflexioner. Men i verkligheten hade han föga gemensamt med den bor-

gerligt demokratiska oppositionen och omtalar gärna publicisterna med
en nog fördomsfull ringaktning. Hans vanor, umgänge och sociala åskåd-

ningar voro utpräglat aristokratiska. Med motvilja såg han motsatta

tendenser göra sig gällande bland de ofrälse jurister, som alltmer började

rekrytera Göta hovrätt, och tecknade av deras begränsning en bild,

som kanske i mycket kan vara berättigad men i anmärkningsvärd hög

grad tar sikte på brister i den formella förfiningen. Hans önskan var

att utifrån rekrytera hovrätten med en man av »goda kunskaper i all-

mänhet, sunt och snabbt omdöme, uppfostran, levnadsvett, ekonomiskt
oberoende, släktskapsrelationer, goda vanor ifrån ungdomen, samlade

i föräldrahuset, där rena seder, god ton och bildning varit hemmastadda.
Korteligen, jag sökte en yngling av börd, förmögenhet och aristokratisk

riktning.» Det var på denna befordringsfråga han föll.

Det saknades ju vid denna tid ej högadliga frondörcr av samma
grundåskådning som Leijonhuf\-ud, och man väntar sig därför nästan

att snart finna honom i deras krets. Då J. W. Sprengtporten 1838

skildes från överståthållarämbetet, skyndade han sig också att uppsöka
denne, men. detta närmande, som kunde ha lett till förbindelser med
»koalitionen», fullföljdes tydligen ej. Det ligger i öppen dag, att redan

Leijonhufvuds lojalitet och litet abstrakta rättrådighet gjorde det omöj-
ligt för honom att följa de missnöjda herrarna i deras opposition quand
meme, men det är ej omöjligt, att han ytterligare a\'\'äpnats genom otve-

tydiga försök till närmanden från hovets sida. Oaktat han kort förut

med republikansk strävhet avvisat ett regeringsförsök att få honom till

juryman i det Crusenstolpeska målet, såg sig nämligen Leijonhufvud

kallad till ordförande i fattigvårdskommittén och var tydligen ej okänslig

för denna utmärkelse och ett nådigt mottagande från konungens sida vid

en uppvaktning. Alltnog, utan att överge sin oppositionella grundstäm-
ning sökte han vid riksdagens början bevara sin självständighet även
gent emot oppositionsgrupperna och uttalade bestämda farhågor för

att dessa skulle låta sig föras för långt av »personliga intressen, enskild

bitterhet eller överdrift i begagnandet av vunna fördelar»; dock lät han
sig övertalas att undertrycka ett par tillämnade x-ttranden, avsedda atr

mana till modcration och betänksamhet. Från hovpartiets sida saknades

ej försök till ytterligare närmanden. Efter några mera lösliga propos'cr

mjTinade dessa slutligen i november 1S40 under den segslitna minister-
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krisen ut i ett ganska bestämt anbud om justitiestatsministerposten,

vilket Leijonhufvud dock '-'fter en ingående självprö\Tnng avböjde.

Vad han önskade, var en sansad högadlig opposition. En tid hoppades

han, att en dylik grupp skulle kunna finna en ledare i Carl De Geer.

men denne svek till hans {.M-ämelse alla sådana förväntningar. Sedan

ministerfrågan förfallit, skärptes snarast Leijonhufvuds stämning mot

hovet, och han avvisade t\'i^rt upprepade påtryckningsförsök i kabi-

nettskassefrågan. I det hela l)chöll han emellertid sin odeciderade ställ-

ning mellan partierna.

Det säger sig själv, att Lei jonhufvud med en sådan hållning ej kunde

höra till de verkligt initierad» fastän han rörde sig i kretsar, som stodo

händelserna nära och där fick inånga goda upplysningar. Vad man främst

tillgodogör sig av hans skildringar är det allmänna intrycket, åter-

speglingen av stämningar och asiktsbrviiningar samt hans egna kommen-
tarer. Under sädana förhållari<len är det knappast lyckligt, att utgivaren

beskurit eller blott refererat l;ingre resonemang, även om dessa otvivel-

aktigt stundom torde vara mer än lovligt utdragna i manuskriptet;

vad Leijonhufvud tecknar siu' till minnes om utländska förhållanden

borde likaledes ha tagits med. då allt som kan bidraga till att belysa

sambandet med de allmänna strömningarna i Europa äger sitt givna

intresse. Däremot är det värt odelat erkännande, att vissa partier, som

gå in på det enskildas område', undertryckts. Både som tidsbild och

document humain äro de Lci jonhufvudska memoarerna väl förtjänta

att studeras. Arbetet åtföljes hv personregister och prydes av ett flertal

vackra familjeporträtt.

Bertil Boéthius,

Johan Olof Wallin. En lissbild av Elias Grip. Upps., J. A. Lind-

blads förlag 191 9. 92 s., I portr. — Kr. 2:»s.

Lektor Grip är synbarlii^^-n en man, som håller på regeln »nuila

dies sine linea\ Hans
'

Livsbil< ler avlösa varandra i hasrigt tempo. För

sitt närmaste ändamål: läsning lor ungdom äro de i allmänhet väl läm-

pade. Icke minst gäller detl.» hans lilla populiif,t hållna biografi över

J. O. Wallin. Möjligen skulle den kunna anses som överloppsgäming.

då vi ju ha sä många äldre oci» nyare Wallinteckningar från de tre mera

kortfattade i Läsning för folket till Henrika Schefters brett lagda Sve-

riges störste tempelskald.

Det skall erkännas, att Grii> på det hela taget väl tillgodogjort sig

de senare årens \\ allinforskning. Närmast synes Liedgrens bekanta ka-

raktärsteckning av Wallin ha ijnnat som förebild, men förf. visar sig

förtrogen med även andra arbeti i^-

Att påtala sakliga ojämnheUT i en bok, som framträder utan veten-

skapliga anspråk, kunde ju var.» onödigt, i synnerhet som^ teckningen i

stort sett är anmärkningsvärt solid. Ett par erinringar må dock göras.

Då förf. tenderar åt att göra W.iHins brutna föriovnmg till ett nära nog

avgörande moment i hans liv, :ir han säkert pä. villovägar. Liedgrens

i Samlaren publicerade undersökning på denna punkt kommer som be-

kant till ett annat resultat. Kanske när allt kommer omkring det äkten-
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sk:ii', som blev av, är förktaring nog till åtskilligt, som skrivits på den
uppslagna förlovningens konto. Hans förtroliga brev peka ej sällan i

(len riktningen (t. ex. till Wingärd).

Större räckvidd har emellertid en annan anmärkning. Den gäller

de obligata, något läroboksmässiga deklamationerna om - rationalismen

inom den svenska kyrkan^ . Frånsett att denna vanligen är svär att på-
visa, mäste det sägas, att upplysningstidens religiositet var vida bättre än
sitt r\-kte. Förfis med belägg från W. E. Svedelius framförda påstående,

att predikningarna rensades fran de övliga bibliska ingångsorden, är en
bestämd överdrift. Bil)elns sj^rak fanns nog, även om bibelns anda
stundom saknades. Lehnberg, som ju är en god exponent för sin tids

homiletiska åskådning, höll strängt på den bibliska uppränningen.

Neologien hade sina förtjänster och fel, och det torde vara pä tiden,

att vi något reviderade vår up}>fattning om bäggedera.

H. Mljkmark.

En bok om Kilen Key, Sthlm, Albert Bonniers förlag 1919. 215,

(i) s., II pl. — 12 kr.

De olika bidragen i Fn bok om Ellen Key ge även tilLsammantagna
icke någon hennes psykologiska historia, icke en själsbiografi, något
som m.an ju heller icke väntar av en fest- och hyllningsskrift till och om
en ännu levande författare. Den som särskilt intresserar sig för Ellen

Key som människa, som historisk per.son, blir emellertid särdeles glad

över att i partyätten, i bild, få skymtar av denna människas utveckimgs-

historia och, om också i något sä }-ttre som dräktmodet, av de tidsperio-

der, som varit bakgrunden för denna utveclding. Där ha xi ett lustigt

och näpet porträtt av den smalhalsade sexåringen Ellen Ke\-, en svart

silhuett. Ett ovanligt karaktärsfyllt profilporträtt, ännu mer ovanligt

för en sådan ålder. Eftertänksam ser den hlla flickan ut, med sin på en
gång känsliga och bestämda mun. Där är Ellen Key vid sexton år i

iS6o-talets och vid trettio år i det slutande 1870-talets dräkt. Där är

ett porträtt från 1S96, där hon, möjligen även i någon mån tack vare

fotografikonstens utveckling, plötsligt ter sig som en helt annorlunda

intressant och själsligcn mäktig typ. Avståndet i ps3'kologisk prägel

är mycket stort från det spensligt intellektuella porträttet av den tret-

tioåriga till det 16—17 år senare tagna, där ögonen djupnat och mimnen
besjälats — en förändring av den art, som blott konstnären livet kan
åstadkomma.

Av de på senare år tagna, bl. a. en reliefskulptur av Alice Nordin,

är det mest sägande och mest karakteristiska i sitt slag ett friluftsporträtt,

ståtligt och nästan skulpturalt, allvarsamt, värdigt. Där är ater det

raka framåtblickandet och den bestämda munnen från barnporträttet,

nu med ålderdomens majestät.

Ett av bokens litterära bidrag är av biografisk art: Ada Rydströms
minnen från Ellen Kcys barndom och första ungdom, okonstlat och min-

nesgott berättade och av stort intresse. Sigrid Elmblad drar fram några

minnesbilder fran »åttiotalet» i Stockholm, särskilt från sällskapet Xva
Idun, där hon låter oss skymta några av gestalterna i den miljö, som då
och där utgjorde Ellen .Keys omgivning: Anne Charlotte Edgren, Sonja

^—200337. Pgrsonhistorisk Tidskrift /g20.
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Kovalevski m. fl. Sigrid Elmblads minnen ha verkligen något av tids-

färg. Däremot har onekhgen Hjahiiar Söderberg valt rätta ordet, da
han kallar sitt bidrag Ett par skiiggminnen.

Selma Lagerlöfs bidrag heter Ett minne och meddelar blott en liten

episod, men den är vald och utförd med Selma Lagerlöfs symbolik och

innehåller en hel värdesättning av Ellen Keys förhållande till männi-
skorna, mänskhghetcn. Romain Rolla,nd betygar sig höra till Ellen Kevs
»famille spirituelle». Georg Brändes hyllar hennes mod och Icallar henne
»Sveriges hedniskt kristliga sibylla>>. En tyska, doktor Helene Stöckcr.

en amerilvanska och en engelsman, rashygienikern Havelock Ellis, vits-

orda hennes betydelse för kvinnorörelsen i deras respektive hemland.
Professor Verner Söderhjelm ger sin tribut åt Ellen Keys förmåga att

psykologiskt leva sig in i och återge litterära personligheter: »hennes

entusiasm och poetiska gestaltningsgåva skapa en sådan bild av dessa

människor, att vad vi yrkesmän med vår lärda apparat åstadkomma blir

mannekänger i bredd med detta levande liv».

Mycket, ja, det mesta av ovannämnda artiklar har dock en omiss-

kännlig prägel av festskrift — gott och väl som tacksägelser till Ellen

Key, icke mycket sägande om henne. En annan karalctär ha Frida Stéen-

hoffs, Elin Wägncrs, Anna Lenah Elgströms och INIarika Stjernstedts

bidrag — icke därför att de icke skulle vara lika så tacksamma, tvärtom,

men därför att den direkta anledningen till hyllningen hos dem träder

tillbaka för deras levande pcrsonhga intresse för Ellen Keys livsverk och

för de områden, där de i sina uppsatser värdesätta hennes insats.

Bokens längsta uppsats är, icke till fördel för den, icke heller för

Ellen Key, Frida Stéenhoffs om Den nya moralen och Ellen Key som dess

tolkare. An orakelmässigt, än journalistiskt kåserande ordar fru Stéen-

hoff om moralen och kvinnan. Att uppsatsens utrymme i boken tar mer

än fyrtio sidor är noga taget snarare litet än mycket, då man betänker,

att den i nästan idel allmänsatser om.spänner mer än ett århimdradc —
man vet icke riktigt men gissar pa franska revolutionen som utgångspunkt

•— i inledningen m. fl. ställen tdl och med årtusenden. »Sedan åtskilliga

årtusenden har man kunnat följa kvinnan och moralen på deras vandring

mot ett obekant mål.» Den läsare, som villigt skall följa förf;s pekpinne

på den karta hon uppritar, bör icke \ara tyngd av för mycken kritik.

histori.sk kunskap eller psykologisk träning. Eljest bortblandas intrycket

av verkligt patos och betydelsefulla synpunkter genom tomheten i en

massa vittsvävande yttranden, lättvindigheten i handskandet med hi-

storiska fakta samt den psykologiska naiviteten.

I Elin Wägners uppsats är man i ojämförligt högre grad på den hi-

storiska verklighetens mark. En fast ryggrad har Elin Wägners uppsats

om Ellen Key och kvinnosaken fått därigenom, att den utgår från Ellen

Keys förkunnelse \id en given tidpunkt, iSoo-talet, hennes gensaga da

mot den tidens kvinnorörelse, sådan hon såg den. Med all beundran för

Ellen Key är Elin Wägner i blicken på fakta objektiv och kritisk. Hon
betonar, att Ellen Key, »som själv gynnats av lyckliga omständigheter

i fråga om pcr.sonlig frihet och utveckling, säkert icke till fullo uppskattat

styrkan av motståndet mot k\-innorörelscn», och hon erkänner öppet,

att »det är svårt att fatta», numera, »att rörelsen haft en tid, då den bättre
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behövde åthutning än hjälp och uppmuntran». Fastän hon går tyst

förbi de mest utmanande av Ellen Keys utshmgade överord, nödgas hon
l>ade själv reservera sig och konstatera, att do sista årtiondenas euro-

peiska kvinnorörelser haft framstående representanter av helt annan
riktning. Av värde och intresse är påminnelsen om Ellen Keys inslvri-

dande mot kvinnornas deltagande i 90-talets försvarsagitation. »Pa denna
punkt blev hon nästan mest missförstådd.» Pa denna punkt har hon
nu skaror av liktänkande bland människor, som aldrig varit hennes lär-

jungar. Vackert slutar Elin Wägner sin uppsats med att karakterisera

Ellen Keys liv som »vittnesbörd om möjligheten av den syntes, utan vil-

ken vi ej kunna nöja oss», syntesen mellan det intellektuella och »kvinnans

speciella uppgift att tjäna, personligen hjälpa, råda, ge sympati»-.

Det bästa, det levande ocli bärkraftiga 1 Ellen Keys omsorg om
barnen och maningar till iingdoiucn, hennes egen självställning till dem
såsom släktets fuUkommngsmöjligheter och livsförnyelse ha förstående

och väsentligt, utan skrymmande detaljer, tolkats av Marika Stjernstedt

i artikeln Ellen Ke}' och barnet och av Anna Lenah Ivlgström i artikeln

Ellen Key och ungdomen, strålande och varmt skriven.

Hilma BoreUus.

Bergshögskolans elever under dess första lOO-årsperiod.
Porträtt och biografier utgivna av (tOVERt Ixdebetou. Sthlm,

Ab. Svenska teknologföreningens förlag (tr. Uppsala, Almqvist
Wiksells boktr.A.-B.) 1919. 3S9 s.

Vid sitt sammanträde den 15 oktober 191S uppdrog kommittén
för firande av bergshögskolans loo-arsjubilcum åt m}'ntdirektörcn K.

A. Wallroth att utgiva en porträttkatalog med utförliga biografier över

skolans elever under det tilländaliipna seklet. Då den utsedde redak-

tören, som tidigare utgivit ett liknande verk rörande delvis samma
personer eller »Eärare och elever vid bergsskolan i Stockholm 1869

—

1900» (1901), blev hindrad att bringa arbetet till fullbordan, övertogs

detta på våren 19 19 av direktören Govert Indebetou, som stod inför

uppgiften att med ledning av svaren på utsända frågeformulär »pa så

kort tid som två månader framställa ett fullständigt och från person-

historisk synpunkt tillfredsställande manuskript», innehållande över

tusen biografier. Tack vare typografstrejken blev fristen icke fullt så

kort, men i betraktande av det vackra resultatet måste arbetsprestatio-

nen likafullt anses synnerligen god. De ojämnheter, som otvivelaktigt

förefinnas, bero i ett fall som detta huvudsakligen på källmaterialets,

d.v. s. primäruppgifternas beskaffenhet och skulle enligt utgivarens säker-

ligen riktiga uppfattning ej kunnat undvikas utan uppoffring av lika

många ar, som arbetet nu kostat månader. \'ad som bjudes är i alla

händelser mycket nog. Utom fullständiga meritförteckningar, som dock
upptaga blott arsuppgifter för utnämningar och mera ingående data
endast för födelse och dödsfall, meddelas namn och yrken för föräldrar,

hustrur, barn och svärföräldrar, varigenom det genealogiska intresset

blivit nöjaktigt tillgodosett. En särskild honnör förtjäna de särdeles

väl reproducerade porträtten. Sådana saknas blott för ett jämförelse-

vis ringa antal, som i allmänhet tillhör de äldre argångarna. I flera fall

torde för övrigt saknaden av konterfej bero pa att dylika ej existera.
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Falu bergsskola, vilken som bekant var den nuvarande bergshög-

skolans (resp. bergsavdelningens vid tekniska högskolan) direkta före-

gångare, emottog dels ordinarie elever, som dessförinnan avlagt examen
till bergsstaten, dels extra ordinarie elever, som före inträdet hade att

underkasta sig särskild inträdesprövning. De senare deltogo ej alltid i

den tvååriga kursens alla läroämnen och avgingo ej sällan efter en kor-

tare vistelse vid läroverket. Principiellt hava i föreliggande matrikel

medtagits »alla ordinarie samt de special- och extraelever, som någon
längre tid» idkat studier vid resp. skolor. Begränsningen, som torde

vara fullt försvarlig, gör det möjligt, att en och annan, som verkligen

varit bergselev, ej återfinnes i arbetet, då likväl å andra sidan samtliga

verkligen utexaminerade bergsnotarier och bergsingenjörer torde där in-

rymmas. Ordningen är kronologisk beträffande årsklasserna, men inom
dessa har för den äldre tiden följts originalmatriklarna, i vilka ingen

skillnad göres mellan ordinarie och extra elever och någon annan norm ej

heller synes hava blivit följd. För generationerna efter halvsekelskiftet

har bokstavsordning iakttagits. Ett fullständigt namnregister under-

lättar eftersökandet av visst namn.

Det hade utan tvivel varit önskvärt, om arbetsplanen upptagit

och tiden medgivit en historisk inledning över bergsskolans organisation

och undervisning i äldre tider, vilken kunnat giva ledning för bedömandet
av åtskilliga mindre bekanta frågor, av vilka det ovan påpekade för-

hallandet mellan olika slags elever är blott en. \'isserligen finnas dylika

redogörelser för olika perioder av skolans tillvaro dels i ett par årgångar

av Järnkontorets annak r, dels i ortspressen, men äro där tämligen svar-

tillgängliga, ocli ämnet torde för övrigt förtjäna en utförligare behandling.

Det måste i avvaktan på denna räknas matri kelutgivaren till förtjänst

att i företalet hava länmat noggranna uppgifter om dessa spridda bi-

drag till vår tekniska liirdomshistoria.

Aqut.

Svensk biografisk kalender. I. Malmöhuslän. Utgiven av Hjalmar
GuLLBERG och ToKSTEN' Uggla. Stockliolm 1919. 379 s. — 30

kr.

I nov. 19 1 8 utsände bokförläggaren Hasse \V. Tullberg en cirkulär-

skrivelse rörande ett arbete med ovanstående titel och avsett att utkomma
i c:a 30 fristående delar och varav första delen, Malmöhus län, beräknades

omfatta omkr. 2,500 personer. Det skulle i viss mån utgöra en motsva-
righet till samme förläggares synnerligen förtjänstfulla Svenskt Porträtt-

galleri, vilket arbetes generalregister är sa gott som oumbärligt för

kännedomen om nu le\ande eller under detta århundrade bortgångna
personer.

Men planens realiserande har mött oväntade svårigheter, och ut-

givarna hälla före, att det synes ganska ovisst, om arbetet kan fortsättas

utöver nu utkommen del, som om.fattar 2,050 biografier. När i Skåne,

som dock torde vara det i biografiskt avseende bäst upparbetade land-

skapet, intres.set är så ringa, synes man ej kunna sätta förhoppningarna

högre på annat håll. I foreliggande fall hava de beräknade biografierna

i brist pa primäruppgifter mast minskas med nära en femtedel, vilket

givet gjort kalendern något ojämn, ty man saknar nu namnen pa mången,
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som i ena eller andra riktningen intager en bemärkt plats inom länet.

Det kan ifrågasättas, huruvida det ej varit bättre att upptaga namnen
på dessa personer med ofullständig biografi än att alldeles utesluta de-

samma. Man hade då fatt en klarare överblick över länets mera fram-

stående invånare. Utgivarnas kända vana vid biografiska matrikel-

arbeten förnekar sig icke heller här utan borgar för dess tillförlitlighet i

uppgifter.

G. I.

Heraldiskt lexikon över å Svenska riddarhnsei introducerade
ätter av Johan Klebekg. Sthhn, P. A. Norstedt & söners förl.

1919. (8), XI, 217, (i) s. 325 numrerade ex. — 75 kr.

Sverige har ej något överflöd pa heraldisk litteratur. Ugglas inled-

ning till hcraldikcn utkom i medio av 1700-talet, Schlegel & Klingspors

Svensk hcraldik 1S76, den sistnämndes Handbok i praktisk \ apenkonst

1887 och Fleetwoods Handbok i svensk heraldik 191 7, och äro dessa

arbeten de enda, som behandla svensk heraldik i allmänhet.

Nyligen har denna litteratur genom Klcbergs ovannämnda lexikon

erhållit en lika värdetull som originell tillökning. För forskare ävensom
samlare av kon.st föremål, sigill, cxlibris m. m. har det visat sig vara

mycket tidsödande, ja understundom hart när omöjligt att med till-

hjälp av våra vapenböckcr identifiera ett sköldemärke, befintligt å t. ex.

en bok, ett skap eller en ostindisk porslinspjäs. Denna olägenhet har

Kleberg sökt avhjälpa genom sitt lexikon, uppställt närmast i överens-

-stämmelse med en flora enligt Linnés sexualsystem.

Arbetet börjar med en alfabetiskt ordnad, rikt illustrerad förteck-

ning över de använda heraldiska termerna, åtföljd av förklaringar, därefter

kommer själva lexikonet, som före<;as av cn kort översikt, och slutligen

två register över rid(larhu.>,ets samtliga ätter, det ena uppställt i nummer-
ordning, det andra alfabetiskt, tillika försett med såväl introduktionsår

som hänvisning till den sida, där vapnet beskri\es. Att här närmare

redogöra for det av Kleberg uppgjorda systemet skulle taga allt för

mycket av tidskriftens utrymme 1 anspråk, ma det vara nog sagt, att

det tyckes vara väl uttänkt, översk^idligt ordnat och ganska lätt att

använda, om man genomläst författarens i inledningen intagna exempel

på hur man bör begagna hans system vid »examination» av ett skölde-

märke.

Den i inledningen använda terminologien överensstämmer huvud-
sakligen med Fleetwoods; sa begagnar Kleberg termerna »häroldsbild»

och »allmän bild» 1 stället lör de av Schlegel och Klingspor använda
»heraldiskt» resp. ')allmänt sköldemärke». Da författaren sökt göra det

möjligt för personer utan förkunskaper i heraldik att examinera skölde-

märken, har han i flera fall gjort eltergifter i terminologiskt hänseende,

men torde detia underlätta bokens användning i praktiken; så är t. ex.

»skaiisskura* en ny men ganska praktisk term.

Det har säkerligen vant ett oerhört arbete att uppgöra detta system

och att i detsamma inordna dessa -2,893 sköldemärken; författaren med-
delar också i förordet, att hänför tjugu ar sedan påbörjade utarbetandet

av systemet; han är också att lyckimska till arbetets utförande. Den
typografiska utstyrseln är förstklassig, men hade det varit önskvärt, att
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arbetet kunnat utgivas i en större och prisbilligare upplaga, så att det

kunnat spridas mera än som nu kan bliva fallet.

Slutligen bör päpeka,s ett tr\xkfel i greve Lewenhaupts förord: han
omnämner »den gamle Claes Uggla», men författaren till Sveriges äldsta

heraldiska arbete hette Carl, ej Claes.

i', c/.

Nyare genealogisk litteratur.

Sveriges ointrodncerade adels kalender igig av Tage vox
Gerber. Årg. 4. Sthlm, tryckeri-a.b. Ferm 1918. VI, (2), 160 s.

Efter tre års vila har herr von Gerber lyckliggjort den intresserade

pubhken med en ny upplaga av sin kalender, som denna gång icke kom-
mit med ny titel, men i många andra avseenden undergått förändring.

Vilan har synbarligen varit hälsosam, ty denna sista årgång måste
rättvisligen erkännas vara bättre än de föregående. Skada bara, att ej

vilan varit längre, ty då kanske utgivaren grundligare hunnit taga del

av den kritik, som ägnats de föregående argångarna, och bättre tagit

densamma ad notam.
Vad först själva planen beträffar, har överskådligheten ökats genom

att översiktstabeller med numrering i likhet med Svensk Adelskalender

införts, och de meddelade uppgifterna synas i allmänhet fylligare och

mindre ofullständiga än i föregående årgångar. Xyupptagna i kalendern

äro en del ointroducerade svenska, några fmska, danska och tyska m. fl.

ätter, om vilkas adelskap tvivel ej torde kunna framställas. Men huru-

vida alla dessa ätters adelskap star sig inför en strängare kritik, må tills-

vidare lämnas oavgjort.

Även nu medtagas ätter, som bevisligen ej hava adelskap eller vilkas

adelskap är omtvistat. Till de förra höra von Gerber (se Pers. tidskr.

IQ13, sid. 124) och de Ron (se Pers. tidskr. 191 1, sid. 80). Till de senare

von Horn, som ännu ej kunnat styrka sin »adelskonfirmation» av 1719.

Ny för årgången är ätten Fegra^us, som dock är ofullständigt be-

handlad. En gren, som upptages hos Anrep i Svenska Slägtboken i: 247
och varom nyare uppgifter finnas hos Nyberg i Gotländsk Släktbok,

sid. 167, saknas. Ekestubbe av Våla-Vikersgårdsätten är även mycket
fragmentarisk. Kammarjunkare Tersmeden var ej känd som demo-
krat, men detta hindrade honom ej att i sin kalender 1899 intaga hela

släkten, då ju en synnerligen god utredning finnes om släkten i Noraskogs

arkiv. Herr von Gerber envisas fortfarande att kalla herrarna von
Mecklenburg friherrar, ehuru exempelvis Sveriges statskalender ej

låtit omvända och bättra sig utan står på Tersmedens ståndpunkt.

Fil. doktor K. H. Karlsson sade en gång till anmälaren, att den hos

Schlegel och Klingspor i Svenska Adelns Attartaflor sid. 133 upptagna

ätten Hvässing, som levde på 1400- och 1500-talet, ej skulle vara ut-

död utan sannolikt fortleva i en västmanlandssläkt Wessing. Att

utreda en sådan fråga vore givetvis i full ö^eren5stämmelse med de

avsikter, som utgivaren nu angiver i förordet, där det meddelas, att även

utslocknade ätters genealogi skall upptagas. Början göres även med
gottlandssläkten Gråberg di Hemsö, som likväl är bättre meddelad

av Kinberg i Gotländska Slägter.
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Endast undantagsvis finnas litteraturhänvisningar till släktmono-

grafier eller andra genealogiska arbeten, vilket man måste beklaga, ty

det är nu nästan omöjligt att kunna verifiera en del i historikerna "med-

delade uppgifter.

Av i Sverige adlade men ej introducerade ehuru levande ätter sak-

nas bland annat i kalendern von Brevern, Gentzschein, von
Hagemeister, Klinckowenström, Miiller, von Pommer-Esche,"
Rosenthal, von Schubert, Segersvärd och von Tiesenhausen.
Det torde därför ej vara brist på ätter, som verkligen fylla måttet för

att upptagas i kalendern — för den händelse utgivaren vill fortsätta sitt

arbete med mera kritik än hittills varit fallet.

G. I.

Släkten Poignant» Biografiska anteckningar samlade av Arvid
NoREEN. Uppsala, Appelbergs boktr.-a.b. 1919. (2), VI, 157 s.,

I stamtavla. Tr. i 250 ex. — 35 kr.

Major Ar\dd Xorcen, som avled den 27 december 1919 i Umeå, har

riktat den personhistoriska litteraturen med tre större arbeten: Anteck-

ningar om Kungl. Hallands regemente åren 1625—1910, som utkom
19H, Släkten Noreen från Värmland (191 7) och nu senast Släkten

Poignant, författarens mödernesläkt. Denna inkom till Sverige omkring
år 1670 med Jean George Poignant, född i Geneve i Schweiz av »hederlig

och ärbar köpmansfamilj». Av intresse skulle givet hava varit en utred-

ning med ledning av den schweiziska och franska genealogiska littera-

turen om släkter med namnet Poignant, men sådan saknas här. Det
uppgives endast, att en släkt Poignant lär kvarleva i Franlorike, där en

viss Pierre P. år 1492 blev adlad. Liksom arbetet om släkten Noreen
synes även detta vara särdeles omsorgsfullt utarbetat och luckorna

ovanligt få. Som bilaga följer ett supplement till släkten Noreen, som
visar författarens ihärdiga forskningar rörande denna släkt även under

de senaste två åren. Reproduktionen av de många porträtten synes

dock ej alltid fullt lyckad. Även en annan anmärkning kan framställas

och det är — boklådsp riset.

G. I.

Pafticiske slcvgter av Th. Hauch-F.\usböll. 4:de SamUng. Kjoben-
havn 1919. 240 s.

Efter utgivandet av andra delen av förestående samlingsverk

förekom i Personhistorisk tidskrift för 191 2 en anmälan om arbetet

och ett meddelande om planen för detsamma. Sedan dess har en av
utgivarna, ctatsrådet R. H. Hiort-Lorenzcn, år 1917 avgått med döden,

men arbetets förträffliga plan har fullföljts och i nu föreliggande del

ytterligare förbättrats genom meddelande av församling för födelse-,

vigsel- och dödsdata. Arbetet kan närmast jämställas med Anreps
»S\-enska Slägtboken», som dock saknar vapenavbildningar och porträtt,

vilka i »Patriciskc SLxgter» intaga ett särdeles framstående rum. De till

ett 30-tal uppgående bilderna i fototypi äro liksom porträtten i Danmarks
Adels Aarbog verkliga praktstycken. Av här meddelade släkter torde

från svensk sida böra framhållas Ra:der, Sarauw och Tegnér, vilken se-

nare släkt i de första generationerna bott i Sverige och tidigast spåras





72

i Stockholm, ehuru namnet givetvis måste härledas från någon ort Tegne-

by eller Tegnaby, vilken har dock ännu ej kunnat utredas.

G. I.

Slegtcn Ryimiltg og dens Sidelinjer. Optegnelser om den oprindelig

Tronderske Slegt Rynning samt Slcgtrcgister over samtlige Eftcr-

kommere a\' Sogneprest til Vinger Hr. ^Nlentz Rynning (1721— 1788)

og hans Hustru Engelke Irgens (1740— 1809). Hamar Stiftstiden-

des Boktr. 191S. 158, XVIII s., 5 släkttavlor. Tr. som manuskript.

Fru Fredrikke Waaler, född Rynning, meddelar här resultaten av

sina forskningar rörande släkten Rynning, som synes härstamma från

gården Rydningen eller Rönningen vid Vikclven i Strinden och vars

äldste stamfader, Bersvcnd, antages vara född omkring 1600. En i

släkten förekommande tradition om härstamning från den svenska ätten

Ryning, som efter Anrep meddelas i ett bihang, sättes, helt säkert med
rätta, i tvivelsmål av författarinnan. Ävenledes upptages i bihangct

»den Snaasenske Slcgt Rynning» efter B. J. Muus arbete, tryckt 1894,

som möjligen kan vara av samma stam som här behandlade släkt.

Av intresse är den utredning, som departements5ekreta?r Carsten

Rynning, huvudsakligen efter Thiset, himnar om danska och norska

familjevapen. ISIed rätta framhållcs, att den även i Sverige förekommande
»popuLiere Opfatning av 'Skjold og Hjelm' som adelige Pnxrogativer er

uhistorisk'>. Dock förefaller det anmäl. iren, som om borgerliga släkt-

vapen skulle vara allmännare i Danmark och Norge än i vårt land, där

saknaden av utredning i frågan försvårar varje jämförelse. Släkten

Rynnings vapen är talande: i silverfält c 11 skogshuggare (rj-dningsmand)

med höjd yxa stående framför 3 på grön mark växande lövträd och bak-

om mannen ett liknande mindre träd.

Betecknmgssättet för ättlingarna i ^tamträdet avviker från hos oss

brukliga. För varje ättling användes ett löpande n:r med bråktal, t. ex.

— , d. v. s. den 44 i stamträdet, som ilr stamfaderns (i), tredje barn
1. 3. 7. 3

(3), dennes sjunde barn (7) och dennes tredje barn (3), och tillkommer

sedan ett siffertal för varje led.

En större samling porträtt och bilder av gärdar, som för släkten

haft betydelse, samt vapen bidraga jämte historiker över ingifta släkter,

karakteristiker och anekdoter till att man med intresse tar del av arbetet.

G. I.
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Smärre meddelanden.

Under titeln »En högadlig filosof från 1700-talet» meddelade greve

F. U. \Vrängel på sin tid i Svenska autografsällskapets tidskrift, D. 2,

n:r 3 (1891)^ en intressant biografisk studie över författaren till den första

gången 1720 i Frankfurt a ^^I. tryckta lilla skriften »Recueil de Pensées

du Comte J. O. sur divers sujets de morale», Johan Oxenstierna af Cro-

neborg, brorsons son till den store rikskansleren. Det framhölls här,

hurusom denna populära bolv, som under 1700-talet utgavs i en mängd
upplagor och ä\cn frän franska originalet översattes till flera språk,

ännu icke införli\-ats med den s\-enska litteraturen. Denna likgiltighet

har genom greve Wrangel numera gottgjorts, i det han till svenska,

dock endast i urval, översatt och under titeln Johan Oxenstiernas tankar

(Sthlm, P. A. Norstedt söners förl. 1919. (6), 282 s. — 90 kr.) utgivit

nämnda arbete. Av originalets — Haagupplagan 1734 — tvähundra-

nittiosex uppsatser hava medtagits ett hundra, de enligt utgivarens

mening bästa och de som ge mest av förf:s personlighet pä samma gang
som de äro av mera allmänt intresse. I företalet nieddelar utg. några

på nyare forskningar grundade bibliografiska notiser rörande de under
1700- och iSoo-talen tryckta upplagorna av originalet. Om översätt-

ningen kan sägas, att den, sa vitt en kursorisk granskning ger vid han-

den, på god och ledig svenska i det hela troget ansluter sig till originalet

och söker återge dettas stilistiska egenart. Mot enstaka tolkningar

ställer man sig stuntlom tveksam, .så t. ex. sid. 27: 'när jag betänker den
svårighet vi ha för att ko)jnna till någon klarhet med livets mening' (quand

je pense aux risques qu'il faut courir pour voir la Ininicre; voir la lumiére'

väl = vivre) ; mot översättningen 'giilaschbaron' (baron de la crasse)

reserverar sig utg. med rätta själv i en not. — Någon originell tänkare

som Monta'ignc eller La Rochcfoucauld är Johan O.xensticma icke;

hans styrka ligger i tillämpningen av andras och egna erfarenhetsrön

och i framställningssättet. Hans tankar forma sig ofta som arabesker

kring någon lånad, vanligen klassisk sentens, han kan säga en sak kvickt,

skämta uppsluppet och berätta en anekdot roligt; han har läst mycket
och rest mycket — i över 40 år förde han ett kringflackande äventyrsliv

i snart sagt alla Europas länder för att sjuklig och utarmad återvända
hem och sluta sina dagar i bitterhet och sorg — och hans växlande er-

farenheter ha givit honom en vaken och fördomsfri blick på människor
och förhallanden. \'is av skadan \'ill han göra andra visa och skonar ej

sig själv. Som övergangstyp mellan det ortodoxa 1600-talet och upplys-

ningstidevarvet är hans litterära personlighet av intres.se. och den sti-

listiskt habila form, i vilken han meddelar sina reflexioner, göra dem
njutbara även för moderna läsare.

* Jfr även de av ^imnie förf. uU^. Greffi Oxe/istidrf:a.i Sc'^i>/fxor, i:a uppl.

Sthlm 1S91, 2:ci uppl. Sthlm 19 16.
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Ett intresse utöver det lokala äga kanske såsom tidstypiska de i

sig ganska obetydliga episoder, som lektor Karl Beckman skisserar

i skriften Ett borgmästarval i Linköping på i68o-talet (Linköping, H.
Carlsons bokhandel 1918. 36 s. — 2 kr.). Man möter på alla håll, från

rådstugan ända upp till K. ]M:ts kansli, en vårdslöshet med formerna,

som för vår tid verkar främmande, får inblickar i den av släkt- och kot-

teriintressen behärskade självstyrelsen i småstäderna och ser en skymt
av den karolinska förvaltningens sträva men säkerligen på det hela

nyttiga kamp för ordning, effektivitet och reda. Karakteristisk i sitt

slag är rådmannen-postmästaren Gudmund Andersson Röding, ledaren

för en på mångfaldiga sätt inbördes befr^-ndad fraktion inom magistra-

ten, som — till slut till sin egen olycka — per fas et nefas söker vinna

kontroll över stadens högsta ämbete; han var en hänsynslös, i val av
medel föga nogräknad och orolig men, som knappast skydde att över-

skrida gränsen för det tillåtliga för att na sina syften. En typ för den
skicldigc och driftige men nedåt härsklystne och litet självrådige karo-

linske ämbetsmannen synes den m3-ndigc landshövdingen, sedermera

presidenten i Jönköpings hovrätt Axel Stålarm ha varit. Jämte Röding
framträder han med mera personliga drag, medan övriga deltagare 1

den långdragna tvisten knappast bli annat än namn. Den största be-

hållningen a\- skriften är ett påtaghgt intryck av den miljö, som utgör

bakgrunden till de centraliserande tendensernas landvinningar i städerneis

förvaltning pa den nedärvda självstyrelsens bekostnad.

B. B—s.

De bilder, doktor Carl Forsstrand förut genom sina uppre-

pade Stockholmsskildringar gett oss av äldre Stockholmsliv, ha fått

en lycklig komplettering genom hans senaste bok Malmgärday och som-

niarnöjen i Gamla Stockliolm (Sthlm, Hugo Gebers förlag 1919.

VIII, 224 s, 5 pl. — Kr. 13:50]. Liksom i de tidigare arbetena dröjer

författaren med särskilt intresse vid de bättre lottade kretsarnas umgänges-
och nöjesliv samt dess återspegling i inredning, hu.sgeråd och hushållenas

organisation. Bilder från det glada ordensväsendet alltifrån den tidigåre

frihetstiden bjuder »Piperska murens» historia. I kapitlet om Bellevue

samlar sig intresset kring överståthållaren Carl Sparre, även om den
dugande och lysande ädlingens väsentliga och bärande drag ej komma
till sin rätt vid sidan av \'issa bedrövliga interiörer, som fått väl stort

utrymme. Skildringen av Trångsund koncentrerar sig ki-ing ett annat

av den gusta\'ianska epokens stora namn, överinlcndenten Carl Fredric

Adelcrantz. Liksom Trangsund för oss det närbelägna Hagen vid Drev-

viken och Hägersten vid Mälaren till den täcka och idylliska insjönatur,

som framförallt tilltalade en äldre tids natursinne och oefterhärmligt

lever i Bcllmans diktning. Ett kapitel om Hagen och dess ägare vice

stadsarkitekten och professorn Carl Palmstedt är också främst ägnat at

dennes och hans hustrus vänskap med den store skalden, medan ett

stycke BcUmansk tradition, sådan den i sång- och sällskapsglädje

odlades av ordenssällskap och enskilda kretsar, bevarats i teckningen av

den uppskattade vissångaren justiticrådct Johan Henrik Peterson och

hans glada, gästfria sommarhem på Hägersten. Jämte de nu uppräknade
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platserna skildras Reimersholrn och dess skapare, hattstofieraren och
rådmannen, kommerserådet Anders Reimer, justitierådet Petersons

svärfader, samt Svindersvik med dess långa och intressanta historia.

Den sistnämnda lägenheten har ursprungligen lytt under Sickla gård,

som en tid innehades av Anton Monier, en bland de mänga utlänningarna

i svensk tjänst under Gustav II Adolfs och Kristinas tid — om vilken

för-fattaren f. ö. med lätthet kunnat fä vida fullständigare upplysningar,

exempelvis från hans brev till Axel Oxenstierna. Ur Svindersviks ägare-

längd kunna antecknas Hans von Schwindern, en annan utlänning från

i6oo-talet, vilken spelade en roll i den svenska tjärindustriens utveck-

Img samt givit stället dess namn, den ännu bevarade anläggningens

skapare storköpmannen Claes Grill samt de framstående borgarsläkterna

Aspelin och Almgren. Da författaren liksom i sina föregående arbeten

meddelar rikligt med genealogiska och biografiska uppgifter, har person-

historikern åtskilligt att hämta ur boken. Forskning och framställ-

ning vittna ej alltid om tillräcklig genomarbetning av materialet, men det

som meddelas ur detta är \'alt med \-aken blick för vad som roar och

intresserar. Samma förtjänst ha de talrika och vackra illustrationerna.

B. B—5.

— Den stundande hundraårsdagen av Jenny Linds födelse har, som
väntat var, framkallat en del litteratur om den frejdade sångerskan. Äter

har hennes underbara levnadsöde funnit villiga berättare, vilka ånyo levan-

degjort hennes uj)phöj(la personlighet och lämnat bidrag till förståelsen av

hennes geniala konstnärsskap. jtniiy Lindiana till Jiundraarsniinnet av

Sven Dorph (Uppsala. J. A. Lindblads förl. 191Q. 351 s., 8 pl., talrika

portr. o. bilder i texten. — Kr. 14:5°) eftersträvar emellertid icke, som av

titeln för övrigt torde framgå, att lämna en avslutad levnadsskildring, utan in-

skränker sig till att skänka en del material till hennes biografi. Författaren,

en känd Jenny Lindentusiast, har redan tidigare åstadkommit en bok i

ämnet men har än ytterligare genom det anförda arbetet velat lämna

sin medverkan till hugfästandet av det lysande minnet. Man kan emel-

lertid hysa tvivelsmål, huruvida det icke hade varit fördelaktigare att lata

den senare boken förbliva oskriven, ty trots det försvarliga omfånget har

den i själva verket ganska htet av intresse att bjuda pä. Entusiasten

tyckes i betänklig grad hava vunnit överiiand över skriftställaren och

forskaren, och resultatet har blivit, att man undfägnas med en mängd
lösryckta anekdoter och små detaljskildringar, vilka visserligen äga ett

visst kuriositetsintresse, men i många fall sakna varje betydelse för ett

rätt bedömande av det föremål, onikring vilka de röra sig, och vilka

des.sutom lida av den allvarsamma olägenheten att till en del vara förut

allt för väl kända. Jenny Lindfeberns tid med alla dess tjolligheter

förtjänar icke att återupplivas: minnet av den svenska näktergalen är

tillräckligt stort och starkt utan att behöva ytterligare styrkas på det

sätt Sven Dorph funnit rådligt att göra i sin senaste skildring.

En kanske begränsad, men säkerligen intresserad och tacksam läse-

krets tortle Anton Holmbergs lilla bok EleuientavisUr, Ndi^ra bilder
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frän Nya Elementarskolan i Stockhohn pä i8^o-talet (Sthlm, P. A. Norstedt

& söner i distr. 1919. (4), 23S s. — 20 (25) kr.) kunna påräkna. Den
75-årige förf., som av f. professor Axel Erdniann i Uppsala fått uppslaget

till sitt arbete, ger ledigt skrivna och lättlästa skildringar från den tid

skolan, enligt dess främste upphovsmans, Johan Peter T^efréns plan

ägde endast 100 lärjungar, vilka alla samtidigt undervisades i en och

samma lärosal, nämligen Lantbruksakademiens sessionsrum i dess

byggnad Mästcrsanmelsgatan 44 (nuv. Tekniska skolan). lifter en kort

historik av skolans öden frän dess grundläggning 1827 till våra dagar

framlägger förf. sina personliga hågkomster från sin skoltid alltifrån

sitt inträde i skolan 1S52 till dennas inflyttning i sitt nya hus med höst-

terminens ingång 1859. Jämte skildringar av de »lokale forhold», läsord-

ning, disciplin, lekar och nöjen inom och utom hus m. m. lämnas en rad

karakteristiker av skolans dåvarande lärarpersonal lilisom av ett antal

elever med mera kända namn (så t. ex. de fyra bröderna Laurin); särskilda

kapitel ägnas åt den »oförgätlige» Carl Jacob Svedelius, vikarierande

lärare i kristendom 1853—53, död som prost i Öja och Västcrmo 18S4,

samt åt Artur Hazelius, »den störste bland elementarister». För anmä-

laren, som långt senare genomvandrat statens provskola, är mycket

av vad förf. berättar om skolförhallandena »historia» och de flesta för-

biskymtandc pcr.sonerna döda namn; men ett och annat erbjuder igen-

kännandets och återerinringcns glädje, och några av lärarna äro gemen-

samma minnen. Så den allvarlige (r. S. Löwenhielm, vars engelska

fabler med mellanradig svensk översättning torde vara i friskt minne

jämväl hos f. d. elever från slutet av 8o-talet, samt den originelle H. L.

Schmidt, lektor i franska, som kom fjärdeklassisternas hjärtan att svälla

av självkänsla genom att stundom bruka tilltalsordet »Herrarna» och

vars franska grammatik, dehis tryckt med fraktur, tjänstgjorde som

handledning vid de första stapplande försöken med de oregelbundna

verben. — Arbetet är försett med porträtt a\- lärare och elever samt andra

illustrationer, varjämte fullstänchgt a\'tryckts skolans kataloger för åren

1852 och 1859 och en anmärkningsbok fran år 1S55.

Den av Föreningen för bokhandtverk som årspublikation

1919 utgivna brevväxlingen mellan Carl Snoilsky och G. E. Khmmiug
(Sthlm, Ivar Ha-ggströms boktr.-a.b. IQ19. 33Q, (i) s.) erbjuder i jäm-

förelse med de 1917— 18 publicerade Snoilskybreven mindre av intresse

till skaldens biografi. Man finner visserligen, särskilt i vohmens förra

hälft, en del uttalanden rörande hans personliga förhållanden och litte-

rära verksamhet, och i frågan om Snoilskys utnämning till Klcmmings

efterträdare som chef för Kungl. biblioteket ge en följd av den si.utnämndes

senare brev icke ointressanta upplysningar, men i det hela är det de bada

korrespondenternas egenskap av^ bibliof iler och bibliognoster som tryc-

ker sin prägel pa bre\cn. Snoilsky hade som bokintresserad redan tidigt

kommit i beröring med Klemming, och denna bekantskap utvecklades

med åren till en förtrolig vänskap. Ar 1871 kom en korresj^ondens till

stånd och fortgick sedermera under nära 23 år eller till Klemuimgs d'>d

1893, till eh början mera sparsam och till innehållet fragmentarisk men

efter skaldens avresa till Frankrike 1879 av större omfattning och K^-





77

tvdenhet. Det kan emellertid ifrågasättas, om skaldens minne egent-

ligen är betjänt med publicerandet av dessa förtroliga meddelanden till

den gamle vännen och bibliotekschefen; de kunna visserligen ha sitt

intresse för bibliofiler ex professo, men en större allmänhet torde ställa

sig tämligen oförstående inför innehållet i desamma. Vad som hos fack-

mannen Klemming ter sig som respektmgivande lärdom pa det biblio-

grafiska området gör hos skalden-amatören, för vilken uteslutande

kuriositetssynpunkten svnes hava varit den ledande, närmast intryck av
ett bokvurmeri och -pedanteri, som stundom far komiskt-naiva >i:tringar

{man jämföre t. ex. s. 159 och 212 nedtill). Läsaren är vid skaldens upp-

repade »nödrop» i anledning av någon defekt i en bok frestad att instämma
i Klemmings skämtsamma fråga i ett av breven: »Hvad ska K[äre]

G[refven] för rexten jöra me sånt gammalt skräp?» Även Klemming
framträder icke alltid till sin fördel i breven, och säkerligen skulle varken

han eller Snoilsky önskat dessas dragande utom intimitetens gräns. —
Samlingen är liksom de förut utkomna breven redigerad av docenten

Rubcn G:son Berg, som bifogat några väl knapphändiga förklarande

anmärkningar (det förekommer i dessa en stötande Japsus i fråga om ett

namn); de bibliografiska upplysningarna till i texten citerade arbeten äro

med vederhäftig omsorg utarbetade av andre bibliotekarien H. E. Lager-

qvist. Bokens titstyrsel är gedigen men gör knappast intryck av större

originalitet i boktekniskt hänseende.

D:r Ed v. Leufvén publicerade för ett par år sedan en sttidie över

J. A. Eklund som predikant. Nu föreligger frän samma hand en in-

gående analys av Waldemar Rudins förkunnelse (/T. Rudlii som
predikant. £n hofniletisk studie. Uppsala, J. A. Lindblads förl.

191Q. 158, (i) s., i purtr. — Kr. 4:75). Uppgiften har sina

svårigheter — det historiska perspektivet saknas — men da den som
här tages psykologiskt, blir behaUningen påtaglig. Lurf:s värdering är

väl någon gang c)mt\istlig, men totalbilden förefaller att vara riktigt

träffad. — Rudins predikan tecknas här såsom rotad i ; väckelsen ' frän

förra seklets mitt, färgad av Tobias Becks bibelteologi och med karak-

teristiska inslag fran Kierkegaard. Lcufvéns benägenhet att något redu-

cera inflytandet från den sistnämnde synes vara väl grundad.

En förtjänst hos arbetet är frånvaron av panegyrik. Förf. dömer
objektivt, stundom nog så kritiskt om den Rudinska predikan, som han

dock högt skattar. Stilen finner han ej sällan långdragen, ämnesvalen

godtyckliga och temabehandlingen ofta en smula ologisk. Han klandrar

också Rudins långt drivna förkärlek för eskatologiska frågor. Men
Rudins förutsättningar som predikant och bet}'delsen av hans förkunnelse

anser förf. stå utom all diskussion.

H. U\

Konstnären Gustaf Cederströms båda senaste böcker, Xyafun-
derini^^ar (Sthlm, P. A. Norstedt Söner I9I7. VIII, 176 s.-— 9 kr.)

och //ui;sÅ-i>tt (Sthlm, V. A. Norstedt »S: Söner 1919. 158 s. — 15 kr.)

ha över sig något av det tilldragande i en gammaldags förfinad kon-

versation och livas av en manlig och levande uppfattning, varm både
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med och mot men alltid måttfull genom världserfarenhetens och ålderns

vidsvn. Författaren har ett ord atr säga i en mångfald frågor, och

varje hans uttalande bär i sin öppna rättframhet ett starkt personligt

drag. Av direkta minnesanteckningar finnes ej mycket, några bilder

frän ateljélivet i Paris pä i88o-talet och Värmlands fältjägares övnings-

fält Trossnäs samt erinringar från gamla jakter och sällskapslivet i

Stockholm på Karl X\':s tid. Personskildringarna äro även sparsamma:

särskilda kapitel ha ägnats at John Bauer och Kgron Lundgren, strödda

omnämnanden, gärna karaktäriserande genom ett väsendigt drag eller

någon anekdot, at en och annan känd eller tidstypisk personlighet.

B. B—s.

Hembygdslittcraturcn har imder de senaste åren erhållit ett rikt

tillskott. Början gjordes 19 15 med »En bok om Östergötland», följd

191 7 och 191S av »En bok om \'ärmland», av hembygdsböckcrna Söder-

manland och Dalarna samt av Surmlaudsbokeii. En sknft om hembygden.

(Sthlm, Norstedt & söners förl. loiS. (8), 654, (i) s., i karta, i pl. o. talr.

illustr. i texten).

Alla ha\'a de det gen^en-sanit, att de söka framhålla landskapets

säregenhet antingen det gäller att beskriva detsamma från geologisk,

arkeologisk, historisk, språklig, industriell eller annan synpunkt, och här-

till hava i första hand respektive landsman bidragit eller, då någon kom-
petent landsman ej kunnat uppbringas, annan erkänd författare eller

specialist. Forskningens nuvarande ståndpunkt har härigenom på ett

synnerligen lyckligt sätt belysts, och man låser arbetet med stort nöje.

• Lektor Isak Fehr skildrar »Sörmland genom tiderna» och får tillfälle

att visa, i huru hög grad Södermanlands historia även är Sveriges histo-

ria. Här skymta de riksbekanta personerna fram, följda av andra sörm-

länningar, skildrade av fröken ICva Fröberg, d:r Ruben G.son Berg,

Carl G. Launn, docent Knut B. Westman och fröken Sigrid Leijonhnfvud

inom litteratur, konst, kyrkohistoria och herregardshistoria. Även
andra artiklar lämna bidrag till landskapets personhistoria, men arbetets

saknad av register göra desamma mindre lätt tillgängliga.

Boken utgör emellertid genom sitt förstklassiga papper och tryck

samt vackra illustrationer el t verkligt praktverk och länder dess redak-

tör borgmästare Cr. Lindqvist i Mariefred till all heder.

G. 1.

En klockardynasti i Tierp med namnet Wass har av Bror Hillgren
behandlats i tva sma häften, av vilka det f()rra, Släkten Wass (Landskrona
typografiska anstalt 1917. 11 s.), jämte gcnealogiska uppgifter återger

några romantiska och roande b\-gdesägner om släktens medlemmar
och särskilt den mångkunnige och excentriske Carl Henrik Wass (f.

17S2, d. 1863). Skildringen kompletteras av en del arkivmaterial, som
publiceras i det andra häftet. Klockare i Tierp ijSj—i86j. Utdrag och

anteckningar ur Tierps husförhörslängder, sockenstänimoprotokoll o. s. v-

(Sthlm, Nordiska bokindustri-a. -b., 1919. — 14, (i) s.).

Den 26 maj 1918 bildades i Hamburg en släkthistorisk förening

under namn av Zentralstelle jilr niedcrsächsische Familiengeschichte i
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aiulamäl att befrämja släkthistorisk forskning pä lågtyskt område,
närmare bestämt inom hansestäderna, Slcsvig-Holstein, Hannover,
Hraimschweig, Oklenburg, ?^Iecklenburg och Westfalen. Som program
lur sin verksamhet har föreningen uppställt: i) insamlande av släkt-

historiskt material, bestående dels ?„v ett bibliotek, dels ett arkiv (an-

och stamtavlor, urkunder, vapen, sigill, porträtt, exlibris, autografer,

biografier m. m.), dels samlingar av släkthistoriska notiser (Zettelsamm-

lungen); 2} meddelande av upplysningar; 3) publikation av vetenskapliga

arbeten inom forskningsområdet; 4) understöd at medlemmar vid släkt-

liistoriska forskningar; 5) föredrag, utflykter, sammankomster. Vidare

planeras upprättandet av en förteckning över alla pä spridda ställen

inom omrädet tillkomna borgerliga vapen, av ett personregister till

arbeten rörande lågsaxisk släkthistoria samt av en porträttförtecknmg.

Slutligen ingår i föreningens program utgivandet av en tidskrift med 12

häften årligen, vars namn är »Zeitschrift der Zentralstelle fiir nieder-

sächsische Familiengescliichte» och av vilken i:a ärg, H. i—12 (Jan.

—dec. 1919) utkommit. I tidskriften skola utom meddelanden om för-

eningens verksamhet, nyförvärv för biblioteket och arkivet, nyutkommen
facklitteratur m. m. intagas artiklar och uppsatser av allmännare in-

tresse, ägnade alt giwa ledning Lit släkiforslcare, särskilt även nybörjare,

vid deras arbeten. Redan utkommen viktigare men ej tillräckligt känd
genealogisk-heraldisk litteratur skall ägnas ingående granskning, och

framför allt skola ännu obekanta källor göras tillgängliga för allmänheten.

— Som föreningens styrelse fungerar ett på tre ar valt )A*er\valtungsrat»,

som organ för deras verksamhet dels ett utskott för föreningens veten-

skapliga uppgifter, dels ett dylikt för utgivandet av dess publikationer.

Årsavgiften för medlemmar utgör 10 mark. Ordförande i föreningen är

f. n. prof. d:r JV. Weidler, Altona (Elbe), Bahnhofstrasse 13, sekreterare

\ir A. Haller, Hamburger Fremdenblatt, Hamburg 36, Grosse Blcichen 42.

Tillägg till artikeln »Förväxling av Porträtt.» av H. v. D. i H. 3—4,

sid. 183, av Personhist. tidskr. 191S— 19.

Som ägare a,v tvennc original-exemplar av det så ytterst sällsynta

kopparsticket »De tre Gustavianerna återförenade den 2 Augusti 1S03

i Wien» (jag inflikar härvid följande: min farfarsfader, majoren friherre

Gustaf von Kothen, t iSoS, var gift med sin halvkusin Christina

Elisabeth Aminoff, syster till Gustaviancn greve Johan Fredrik A.),

tager jag mig friheten meddela följande: Det är fullt överensstämmande
med rätta förhållandet, att J. A. Ehrenström framställes »sittande» i

tavlans mitt. Men det lilla ordenstecknet E. bär i vän.stra rockuppslaget

torde snarare föreställa riddarctccknct av Svärdsorden — att döma av

själva bandet, som fullt motsvarar storkorset av samma orden som Ami-
noff bär »en sautoir». (Se vidare härom bilden i »De tre Gustavianerna»

av Torsten Hartman, Helsingfors 1S99). Emellertid, i Attar-Taflor,

utgivna av Oskar Wasastjerna 1879, första delen, sid. 314, under Tab. 10.

»Johan Albrecht (Albert) Ehrenström», läses, att E. var »Härold vid

Serafimer (.)rden 1791», och detta skulle måhända tyda på, att han bar

lilla Serafimcrstjärnan; under det ingen upplysning om att Ehrenström

var riddare av Svärdsorden finnes angiven i dessa Attar-Taflor.

C. A. v. Kothen.





Notisen

Personhistoriska samfundet

sammanträdde den i8 nov. 1919 kl. 8 e. m. å Strand Hotell i Stockholm.

Sedan förste arkivaricn J. A. Almquist utsetts till mötets ordförande,

\i;trades av honom några minnesord i anledning av samfundets ord-

förandes, f. riksarkivarien Kmil Hildebrands bortgång och uttalade mötet

sin tacksamhet för vad den avlidne verkat för samfundet och för den

personliistoriska forsknmgcn 1 vårt land. Härefter föredrogs av ordf. en

av Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie till H. K. H.

prins Karl ingiven och av H. K. H. till föreningens sekreterare remitterad

skrivelse, i vilken Samfundet utbad sig H. K. H:s höga förmedling till

åvägabringande av ett samarbete mellan den dansk-norska och den svenska

föreningen. Mötet uttalade sitt gillande av denna hemställan och beslöt

att vid eventuell framställning i saken från det danska-norska samfun-

dets sida avgiva ett tillmötesgående svar. I anslutning till detta ärende

lämnade sekreteraren några meddelanden om nämnda samfunds till-

komst och verksamhet. Ordet överlämnades nu till kammarherre Hans
Toll, som i ett föredrag med titeln Xagot om Folkiingaättcns stamtavla

meddelade några resultat av sina forskningar på medeltidsgenpalogiens

område. Efter sammanträdets slut följde sexa och samkväm, varunder

inötets ordförande uttalade de närvarandes tack till aftonens föredrags-

hållare.

Personhistoriska samfundets årsmöte 1920

hölls den 19 mars å Strand hotell i Stockholm under ordförandeskap av

förste arkivaricn J. A. Almtiuist. Sedan revisionsberättelsen för 1919
upplästs, beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till ledamöter av styrelsen

återvaldes förste arkivaricn AlnKjuist, direktör G. Indebetoii och fil. dr

S. Hildcbrand. Ktter f. riksarkivarien E. Hiidebrand, som under året

avlidit, och frih. Joh. Rudbeck, som undanbett sig återval, nyvaldes till

styrelsen hovmarskalken greve Adam Lewenhaupt och prof. Sven Tun-

berg. Till revisorer omvaldes kamrer A. Dandenell och hovrättsrådet F.

W. Grönwall med kapten A. Pålman som supjjleant. Till medlemmar av

redaktionsutskottet återvaldes for.^te arkivarien Almquist, frih. R. Geder-

ström, notarien G. Elgenstierna och dr Hiidebrand. Efter frih. Rudbeck,

som avsagt sig, nyvaldes fil. dr Bertil Roethius. — Sedan skattmii-^^tareu

givit en e.xposé av de under de senaste åren oerhört stegrade trycknings-
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kostnaderna för samfundets publikationer, ansåg han sig nödsakad att

förorda en höjning av medlemsavgifterna, förslags\is till 15 kr., för

ständiga medlemmar till 200 kr. På hemställan av ordf. beslöt mötet

att bordlägga ärendet till ett följande sammanträde med frihet för sam-

fundet att godkänna antingen frih. Riidbecks eller ett under diskussionen

framställt förslag om höjning av avgiften till 10 kr. Sedan ordf. å sty-

relsens vägnar uttalat sitt tack till den avgående skattmästaren frih. Rud-
beck, beslöt mötet att i protokollet uttrycka sin erkänsla för det oför-

trutna intresse och arbete frih. Rudbeck under de gångna åren ägnat

samfundet och dess verksamhet.

Släktregister över släkten Witt 1637— 1920 (utan text) fas mot
efterkrav av 5 kr. genom rekvisition från pastor Otto Witt, Birkagatan

19, Stockholm.

6—200337. fWsonhisiorisk Tidskrift jq30.





Frågor.

Hennatishiiltsläkten av Folkiuiga}iärkoinst. — I gradualavhand-

ling av Joh. Gabr. Broman, Uppsala 14 maj 1851, >Om Skärkinds

socken i Östergötland» läses sid. 14— 16: »Gymnasiebibliotekarien Herr
Wiede har med mycken omsorg afskrifvit åtskilliga permebref rörande

Hermanshiiltslägten, dels sådana, hvilkas original jag sett, dels andra, samt

iip])rättat en stamtatla öfver slägten alltifrån 1540-talet. Hela detta ar-

bete har herr Wiede öfverlemnat ät Riksantikvarien Hildebrand, som be-

näget låtit rnig se och begagna detsamma.» — Yngre ätdingar av Her-

manshultsläkten u[)[)giva, att pärmebrev och genealogier över släkten

skulle för en mansälder sedan eller mera av riksdagsman Abraham
Jonssons eller Jönssons i Stocksäter avkomlingar överlämnats till en viss

Munck af Rosenschöld efter liera hans upprepade försök att komma
i besittning av de gamla papperen. Abraham Jonsson lär änmi \Å slutet

av 1830-talet ägt Hermanshult, vilket då i långliga rider tillhört hans

förfäder. En dotter till Abraham Jonsson lär varit gift med en Munck
af Rosenschöld. Var finnas Hermanshultsläktens pärmebrev och genea-

logier? Benägna ujjplysningar härom emottagas tacksamt av

Edwa7'd Ringboi'g.
Gläntan, Herserud.

En var, som känner rill något om släkten Pyttner, som levde i Sve-

rige före år 1800, torde godhetsfuUt tillskriva

Magnus Byttner.
Göteborg 4.

Porträtt sökas av följande ståthållare pä Älvsborgs slott och kom-
mendanter på Xya Alvsborg:

Riksrådet Ture Jönsson Tre Rosor, d. 1529.

Ståthållaren Måns Bengtsson Lilliehöök, d. 1529.

> Söftrin Kijl, d. 1588.

> Sigvard Algotsson Knise, d. 1571.
* Erik Kagge.

Amiralen Kurt Kijl, d. 1603.

Ståthållaren Anders (Olofsson 0\ehufvud.

Presidenten i Svea hovrätt Olof Stråle, d. 1648.

Landshövdingen i Kalmar Jes])er Andersson Cruus, d. 1647.
» i Alvsborgs län Johan Hindersson Reuter (Rytter)

d.
. 1644.

Amiralen Erik Eriksson Ryning, d. 1654.
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Översten Nils Ribhing, f. 1590.

Överstelöjtnanten Lars Larsson Silversvärd, d. 1645.
» Peder lillie, d. 1659.

Översten Christoffer Wernstedt, d. 1677.
> Jonas Kempenfelt, d. 1677.
» Johan Laurin, d. 1698.

> Johan Schmideberg, d. 1706.

Generalen Hans Isaac Ridderhjelm, d. 1709.

Majoren Kristian Mauritz v. Palmbach.

Översten Christoffer Georg Witting. d. 1739. "

Kaptenen Otto Johan Stjernhielm.

»
J. Törnebom.

Översten Johan Abraham Lillie, d- 1738.
» Johan Karl Griibbe, d. 1734-
^ Christoffer Konrad v. Bildstein, d. 1752. ^

^*

> Joachim Aminoff, d. 1738-
» Johan Bär.

Generalen Baltzar Philip v. Wolffradt, d. 1784.

Kaptenen Johan Jernsköld.

Översten Johan Erik Rydingsvärd, d. 1806.

» Casper Malmsköld, d- iSio.

Majoren Isaak Muller.

Överstelöjtnanten Svante Reinhold Gyllenspets, d. 18 18.

Kaptenen Karl Fredrik Dimming.
Översten Carl Gustaf Planting-Gyllenbäga, d. 1825.

Majoren (iustaf Krok-

Svar torde godhetsfullt adresseras till

Kapten Albert Gyllencreutz.
Nya varvet.

Undertecknad vore tacksam för upplysning om var följande porträtt

i olja finnas: Virginia Christina JÄUichöok^ 16S6— 1726, blå klänning,

grått hår^ gift med generallöjtnanten, landshövdingen friherre Fredrik

Henrik Sparre; — Gabriel Lillie/iöök, 1720— 1759. löjtnant vid Liv-

regementet, midjebild, harnesk under blå rock, opudrad ])eruk; — Jirita

Christina Bonde^ i^^^^S
— 17^9» o'^^ översten Gabriel Nilsson Lillie-

höök, vänd åt vänster, håller ett vinglas i högra handen, blommor på
en korg, varpå vänstra handen vilar.

E. B:son Lilliehöök.
Börstorp, Hasslerör.





Svar,

Med anledning av den förfrågan märket F. W. G. i haft. 3—

4

(1918— 19) av tidskriften framställt angående namnen på en silverkanna,

ber jag få meddela följande.

Kannan är tydligen ett minne från promotionen i Åbo 1697, om
samtida eller senare framgår väl av dess stil.

Bland de anförda namnen igenkännas:

1) Johannes Agrell, kyrkoherde i Villstad och prost i Östbo i Små-
land. Disputerade i Åbo 1694 och 1697. Promoverades sistnämnda år.

Död 1740.

2) Abraham Alantis, professor i Åbo, död 1720.

3) Jonas Ekdahl, kyrkoherde i Vetlanda i Småland. Disputerade

vid Åbo 1695 och 1697. Promoverades sistnämnda år. Död 1707.

4) Teodor Junbeck, kyrkoherde i Jönköping. Disputerade i Åbo
1695 och 1697. Promoverades sistnämnda år. Död 1739.

5) Florinus, son till kyrkoherden i Tavastchus Henrik IVlathia;

Florinus?

< 6) Weraiidcr, far till kyrkoherden i finslva församlingen i Stockliolm

Carl G. Wcrandcr, född 1705?

På titelbladet av en »Fägnc-Dicht» för i Åbo 1732 kreerade filosofie

doktorer och magistrar finnas namnen på dessa ordnade i likliet med dc

på kannans lock förekommande. Från ett näckrosbladliknande mitt-

parti utstråla dc nyblivna doktorernas och magistrarnas namn bildande

en stor sol. Bland namnen av 1732 återfinnas »Cajanus» och »Ekdahl».

Även nu är det en »Ericus» Cajanus. Ekedahl heter nu Laurentius och är

son till »Jonas» från 1697.

Kan ej monogrammet vara ett MA eller AA eller promotors initialer

eller något annat påminnande om promotionen?
Hur ifrågavarande kanna hamnat i Skåne, kan förklaras på flera

sätt. Ett är, att den på kannan omnämnde Theodorus Junbecl: under

sin första tid som präst tjänstgjorde på »cavalleriet i Skåne» och att hans

dotterson Per Hultgrcn, adlad von Seth, längre fram blev ägare av Ousby-
holm i Skåne.

H. Friberg.

Till F. W. G.

Den omfrågade dryckeskannan kan möjligen vara en hedersgåva till

promotor vid magisterpromotionen i Åbo den 14 dec. 1697 ^^ån promo-
vendi, som av Renvall, »Filosofie magistrar i Åbo*, angivas till 19 eller

lika många som namnen på locket.
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Monogrammet på locket är bäkciligen D L och avser promotor,

dåvarande professorn David I.und, f. 1657 och död såsom biskop i Växjö

1729. Av barnen, vilka adlades Ehrenhmd, blev dottern Christina gift

med biskopen i Växjö Gustaf Adolf Hiimble. Att kannan sedan förirrat

sig från Växjötrakten till norra Skåne Hgger rätt nära till hands att

antaga

.

Hos Renvall upptagas följande 19 namn:
Agrell, Alanus, Bonerus, Brumerus, Cajanus, Chydcnius, Florinus,

Forstcrus, Fridelin, Hildéen. Junbeck, (Melander), Ruda, (Sirenius),Starck,

Thelaus, Wargentin och Wassbom, således desamma som på kannan
men med undantag av (Melander) och Ruda, vilka där ersättas avEkedal
och Miltopccus. Biografier för samtliga finnas hos Lagus», Åbo akademis
matrikel».

30. I. 1920.

G. I.

Till Tlicodoy Titfvesson.

66 brev från C. W. Bergman till G. E. Klemming, huvudsakligen

från början av 1850-talet och avhandlande angelägenheter rörande B:s

arbete med utgivandet av de Schinkelska minnena, inköptes d. 22 nov.

1919 på auktion av Kungl. biblioteket, där de nu äro tillgängliga.

Red,

Rättelser.

Kammarherre 11. Toll har anhållit om intagande av följande

rättelser till sin uppsiits »Folkungastudicr» II i Personhist. tidskr. 1918
— 19, H. 3—4:

Sid. III, r. 18 uppifi. står: hvilkcn östgötalagman B. Magnusson . . .

Läs: vilken B., östgötalagman, B. Magnusson . . .

Sid. 118, r. 20 nedifr.; Meningen »Som ett ytterligare... 3; 435)»
utgår.
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Insända böcker.

Från Alb. Bonnier: .»j ? . \
En bok om Ellen Kev. Sthlm 1019.

FoGELKLOU, E., Birgitta. Sthlm 1919.
"

Från C. E. Fritze:

Jensen, a., Söderhamns historia. Bd. i. Sthlm 1919.

Från Föreningen för bokJuDidtverk

:

Snoilsk-v, c. «l!v: Klemming, G. E., Brefväxling. Sthlm 1919.

Från H. Geber:

[Ehrenstrom, M.], Den sista gustavianska hovdamen. Ur Marianne

Ehrenströms minnen av H. Schiick. Sthlm 1919.

EoRSSTRAND, C, Malmgårdar och sommarnöjen i gamla Stockholm.

• Med illiistr. Sthlm 1919.

Från Israelitiska yngHngaföreningen

:

Valentin, H., israelitiska ynglingaföreningen. En historik till hundra-

årsdagen. Sthlm 1919.

Från J. A. Lindblad, k'ppsala:

DoRPH, S.. Jenny Lindiana till loo-arsminnet. Upp-sala 1919.

Grip, E., Johan Olof Wallin. En livsbild. Uppsala 1919.

Leufvén, E., W. Rudui som predikant. En homiletisk studie. Upp-
sala 19 1

9.

Uppström, A., Stor-mor i Dalom. En kvinnlig livsbild från 1600-talet.

Berättelse. Uppsala 19 19.

Från L. Nordblads bokJi., Uppsala:

NoRÉEN, A., Släkten Poignant. Biografiska anteckningar. Uppsala 1919.

Från Norra Smålands fornniinnesförening

:

Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. V. Jönkö-
ping 1919.

Från P. A. Norstedt & söner:

Adlerfei.t, g., Karl XII:s krigsföretag 1700— 1706. Efter förfrs ori-

ginalmanuskript av Samuel E. Bring. Sthlm 1919.
Cederstrom, (;., Hugskott. Sthlm 19 19.
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Holmberg, A., Elementarister.' Några bilder från Nya Elementarskolan

i Stockholm pa 1850-taler. Sthlm 19 19.

fAC.ow, G. VON, Världskrigets orsaker och utbrott. C)vers. med rättel-

ser och tillägg till den tyska originaliippl. Sthlm 19 19.

Laoerp.org, R., Ur en värmlandssläkts öden (c. 1475

—

^^15^- ^^^^

serie tidsbilder. Sthlm 1919.

L.AURiN, C. Människor. Sthlm 19 19.

Leijonhufvud, S. a., Minnesanteckningar utg. av H. L. von Dardel.

Sthlm 191 9.

Levvenhauptska arkivet på Sjöholm. Brev och handlingar utg. av

Adam Lewenhaupt. D. I. Sthlm 1919.

Oxenstierna, J., Tankar i urval. Öfvers. och utg. af F. U. Wrangel.

Sthlm 191 9.

R.A.MSAV, E., Frän mina barndomsdagar 1828— 1845. Sthlm 1919.

Sveriges krig åren 1808 och 1809 ^^g. av Generalstabens krigs-

historiska avdelning. 1). 7. I. Text och bilagor. Sthlm 1919.

ViLHEEM AV Ruvsp.ROECK. Franciskauermunkcn Vilhelms av Ruys-

broeck re.sa genom Asien 1253— 1255. Övers, och försedd med
inledning och anmärkningar av Jarl Chaqjentier. Sthlm 19 19.

/^'rän bokförlaget Nutiden:

Enander, M., Oskar Eklund. Några anmärkningar om ett liv i stora

idéers tjänst. Sthlm igig. 'Föregångsmän'.

Saxon, J. E., En tidningsmans minnen. Sthlm 191 8.

Saxon, J. L., Turegardssläkten. Sthlm 1918.

Schelin, c, Per Wieselgren. Den svenska nykterhetsrörelsens skapare.

Sthlm 19 19. T^öregangsmän'.

Spak, H. F., Carl Lindhagen. Några konturer av ett rikt liv. Sthlm

19 1 8. 'Föregångsmän'.

Från Sveriges ointroducerade adels förening:

Gerber, T., Sveriges ointroducerade adels kalender 191 9. Arg. 4.

Sthlm 1 91 8.

Från I. IVa/iledows förl., Stockholm:

Karakteristiska drag frän Bonapartes ungdom . . . Övers, från den

franska originaluppl. av 1802 av Hugo Hultenberg. Sthlm 19 19.

Från Wahlström & Widstrand:

Tersmeden, c. Memoarer. I Ehrensvärds Carlskrona. T sammandrag
utg. af Nils Erdmann. Sthlm 1919.

Från JTettergren & Kerber, Göteborg:

Krantz, c, Köpstadsmän, hanseater och skärgårdsfolk. Om Marstrand

och handelslivet i Bohuslän till år 1587. Göteborg 1919.

Från förf.:

Hii.i.cREN, B., Klockare i Tierp 1787— 1865. Utdrag och antecknin-

gar ur J^ierps husförhörslängdcr, sockenstämmoprotokoll o. s. v.

Sthlm 1 919.
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Kleberg, J., Heraldiskt lexikon över å svenska riddarhuset introduce-

rade ätter. Sthlm 19 19.

LÅNGSTRÖM, E. & Stern, G., Götcborgs studenter. II. Realg\'mnasiuin

i Göteborg 1865— 1886 och Göteborgs högre realläroverk 1885—
1 9 18. Biografier saml. och utg. Göteborg 19 19.

Uddgren, H., Karolinen Adam l^udvig Le\\'enhaupt. Hans •krigföring*

i Kurland och Litauen 1703— 1708. Göteborg 1919.

Från caiid. jur. C. Rynning^ Kristiania:

Waaler, F., f. Rynning, Slegten Rynning og dens Sidelinjer . . .

Hamar 191 8.



i



Till de medeltida Stureätternas genealogi.

Av Gottfrid Carlsson.

I.

SJÖBLADSÄTTENS URSPRUNG.

Den gamla släkt, som hade tre sjöblad till sköldemärke och

vars sista och mest betydande ättelägg var riksföreståndaren Sten

Sture d. ä., kan icke med tydliga dokumentariska vittnesbörd fö-

ras längre tillbaka än till riddaren Anund Sture d. ä. (t 1360 eller

1 361), som alltså är dess äldste säkert kände medlem." Visser-

ligen nämnes en viss Harald Haraldsson som herr Anunds »con-

sanguineus^' I333i och enligt ett brev av år 1352 är en frälseman

vid namn Peter Laurensson Anund Stures ^-cognatus'^"", men dessa

mäns stamträd äro okända, och någon upplysning om herr Anunds
fadernesläkt står sålunda icke att vinna på den vägen.

Emellertid har inom den historiska och genealogiska littera-

turen den meningen ofta blivit uttalad, att Stureätten leder sitt

ursprung från den på 1290-talet uppträdande riddaren Tune Anunds-

son.^ Då denne herr Tune bevisligen var fader till den bekante

lagmannen i Värmland'* Gustaf Tunason och då den senare enligt

en vedertagen åsikt var broder till Anund Sture, har man ganska

allmänt antagit, att Tune Anundsson är Stureättens stamfader.

Så är fallet i den släkthistorik, som föregår Sturarnas biografier i

Biographiskt Lexicon (16, s. 124). Även H. RosMAX har uttalat

* Hans död har enligt vad bevarade diplom utvisa inträffat mellan "
3 1360

och 1361. Dödsdagen är känd: i Necrologium monasterii Eskilstunensis (Sko-
klostersaml. n:r 9 i oktav, RA) stär under IIII. nonas julii (d. 4 juli) följande:

»obitus domini Anunoi Stura fratris et militis>.
' Dipl. Suec. [DS], n. 2967, 4S62. Peter Laurensson nämnes även DS n.

4^69, 4S70.
^ Herr Tune är känd e;enom en klockinskrift från 1293 (Lindskog, Beskr.

om Skara stift, 5, s. 339; jfr Styffe. Skand. under unionstiden, 3. uppl., s. 140,
not 1) och genom DS n. 3545.

* Den gängse uppgiften, att Gustaf Tunason även varit lagman i Söderman-
land, torde bero på ett misstag.

^—200337. Personhistorisk Tidskrift igzo.
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benägenhet att -dela denna åsikt/ Och i tredje upplagan av

Styffes Skandinavien nnder unionstiden (s. 139 f.) förutsättes

tydligen dess riktighet som faktiskt bestyrkt; på annat sätt torde

man icke kunna förklara, varför Gustaf Tunasons säteso-ård Fae-

rånäs i As' härad, Västergötland, utan vidare uppges vara »stam-

gods för ätten Sture (tre sjöblad)^ Ty någon annan grund för

detta antagande gives icke än det, att gården före Gustaf Tunason

sannolikt ägts av Tune Anundsson.

Med hänsyn till det intresse, som alltid måste knyta sig till

Sten Stures genealogi, torde det vara berättigat att upptaga frågan

till förnyad omprövning och söka utreda, huruvida antagandet om
Stureättens härstamning från Tune Anundsson är baserat på till-

räckliga grunder. Den förste, som inlett Sten Stures ättartavla

med herr Tune, är Rasmus Ludvigsson. Den gamle genealogen

har uppenbarligen först så småningom lyckats föra stamträdet sa

långt upp, ty i sin äldsta släktbok känner han av Sten Stures för-

fader ingen äldre än herr Algot Magnusson (t 1426). I en något

senare uppgjord släktlinje framträder Anund Sture som riksföre-

ståndarens stamfader, men i de ättartal, som Rasmus sist uppgjort,

är han på det klara med att en viss -Tune Sture'-- varit herr

Anunds fader och Stureättens äldste kände medlem. Det är lätt

att se, hur han kommit till denna uppfattning. Han har med
orätt identifierat frälsemannen Anund Tunason, som bevisligen

var den förutnämnde Gustaf Tunasons broder, med riddaren

Anund Sture, vilket framgår därav, att han i släkttavlan uppför

Anund Tunasons döttrar Katarina och Ingeborg (kända genom

brev av I334, 1346 och 1347'') bland Anund Stures barn. Gustaf

Tunasons fader Tune måste alltså — så har han resonerat — ha

varit jämväl Anund Stures fader, och han anser sig därför i släkt-

tavlan kunna förse även honom med tillnamnet Sture.

Rosman, som själv uppvisat och underkänt de slutledningar,

på vilka Rasmus Ludvigsson uppbyggt sin teori om Stureättens

härstamning från »Tune Sture->, har emellertid på helt andra grun-

der sökt ådagalägga sannolikheten eller åtminstone möjligheten av

Sturesläktens ursprung från Gustaf Tunasons fader Han fäster

uppmärksamheten på att herr Gustaf, som. annars alltid i sitt sigill

' Rasmus Ludvi^sson som crenealoz (1S97). s. 85—90. Jfr den av Rosnian

signerade artikeln Sture i supplementet till A'i'r6/. /öw;7;V^«>>6, första uppla^^an vi Sqo i.

På det förra stället yttrar sicj Ivosnian ännu ganska t\eksamt i denna riktning, uien

i nyssnämnda supplcmentband förklarar han, att Anund Sture >säkerligen> var bro-

der till Gustaf Tunason.
' DS n. 304S, 4044, 4065, 4245.
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har hjälm utan sköld och. alltså utan vapenmärke, i en av Hadorph

verkställd sigillavritning från ett brev av 13 19, till vilket originalet

sedermera förkommit, visar sig ha fört samma vapen som sjöblads-

ätten.' Detta ådagalägger emellertid pä sin höjd, att han var

besläktad med Anund Sture; för antagandet, att de voro bröder,

krävas andra och starkare sannolikhetsskäl. Rosman tror sig prestera-

sådana genom att framhålla, att Gustaf Tunason och Anund Sture

»ofta omtalas i varandras brev^> och att en viss Benkta Gustafsdotter,

som för de tre sjöbladen, å ena sidan ofta omtalas tillsammans med
medlemmar av Stureätten, ä andra sidan svårligen kan antagas

vara dotter till någon annan än just Gustaf Tunason.

Det torde löna sig att något närmare pröva bärkraften av de

indicier, som sålunda enligt Rosman skulle göra det sannolikt, att

Anund Sture och Gustaf Tunason varit bröder. Vad det första

av honom anförda skälet vidkommer, så är det uppenbart, att det

hade väsentlig betydelse för frågan, förutsatt att dess fakticitet

vore bestyrkt. Det är ett mycket gott kritacium på nära fränd-

skap mellan medeltida frälsemän, om de i någon större utsträck-

ning besegla varandras brev. när det gäller skötningar, jordabyten,

donationer, testamentariska dispositioner o. d. Och förutsatt att

Anund Sture och Gustaf Tunason voro bröder, kan man sålunda

a priori vänta sig, att de i stor omfattning förekomma tillsam-

mans i handlingar av antytt slag. Detta så mycket mer, som
deras offentliga verksamhet infaller ungefär samtidigt: Anund
Sture nämnes tidigast 13 10, herr Gustaf 131 5; den senare lever

ännu 1355 och har tydligen dött få år före herr Anund. I själva

verket förhåller det sig emellertid pa följande sätt. Ett jämförel-

sevis stort antal affärs- och familjehandlingar, utfärdade av Anund
Sture eller Gustaf Tunason, äro bevarade från den tid. då båda levde

och voro i full verksamhet. För Anund Stures vidkommande
uppgå de för dessa 40 år till sex, för Gustaf Tunasons till åtta.

Det visar sig vid en undersökning av dessa brev, att Anund Sture

aldrig låtit herr Gustaf besegla at sig. Däremot har Gustaf Tuna-

son och hans andra gemål ]\Iekthild Lydersdotter, dä de 20 jan.

1350 skänkte en gard till Rackeby kloster i Västergötland som
ingift för sin fosterdotter Katarina, lätit biskopen i Skara, abboten

i Värnhem, Anund Sture och ännu en frälseman besegla, och ett

bekräftelsebrev av den 21 nästföljande februari beseglas likaledes

' Hadorphs stora kopiehok, E So b, pasj. iS, dep. i RA: jfr B. E. HiLDE-
BRAND, Svenska sigilUr från nudeliiden^ beskrivningen till tredje serien u. 41S.
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av Skarabiskopen - och herr Anund.' Summa två fall av fjorton —
eller strängt taget ett enda, då ju det senare brevet h. o. h. sam-

manhänger med och är en följd av det förra. Uppgiften, att

Anund Sture och herr Gustaf ofta beseglat varandras brev, håller

sålunda icke streck.

På denna väg kommer man snarast till den uppfattningen, att

de båda männen icke kunna ha varit så nära besläktade, som man
velat göra gällande. Även i de mångfaldiga av tredje person

utfärdade privatbrev, vilka dels Gustaf Tunason, dels Anund Sture

beseglat, ' förekomma de, ehuru bosatta i samma landsända, endast

tre gånger som beseglare av ett och samma brev 1343,

1346 och ett brev i Uppsala universitetsbibliotek, daterat »um

midfasto lanzthingh i Skarum> 1354).^ De kretsar, i vilka vi möta

Gustaf Tunasons namn, äro med detta oväsentliga undantag helt

andra än dem Anund Sture rör sig i. Herr Gustaf nämnes van-

ligen tillsammans med medlemmar av Aspenässläkten — dess

huvudman drotsen Knut Jonsson var halvbror till Gustaf Tunason
— med sina mödernefränder i övrigt eller med sin första hustrus

bröder Ulf och ^lagnus Gudmarsson. Anund Stures namn förekom-

mer däremot aldrig i dessa kombinationer; han hade en helt annan

omgivning, till vilken framförallt den med honom besvågrade herr

Karl Näskonungsson (Natt och dag) hörde. ^

Vad det andra av Rosman anförda sannolikhetsskälet vidkom-

mer, finns det \ erkligen åtskilligt, som tyder pä att Heyne Snaken-

borgs första gemål fru Benkta Gustafsdotter (t 1378 eller 1379"*)

* Däremot var Anund Sture icke med — men väl Knut Jonsson (se nedan»
— när Gustaf Tunason 31 mars Ij34 ingav sin brorsdotter Katarina Anundsdotter
i Klara kloster eller när heir Gustaf (i maj 1344) med sin första hustrus släkt träf-

fade överenskommelse om fördelninj^en av boets tillgångar efter makarnas död.
^ Påfallande är, att såväl dessa brev som de förutnämnda aktstyckena av 1

och 'Va 1350 falla under Anund Stures och Gustaf Tunasons senare är, medan de

i sina yngre dagar, då en så nära släktskap som den mellan två bröder minst lika

mycket borde ha gjort sig gällande, icke alls visa sig ha någon beröring med var-

andra.
^ Anund Stures gemål Katarina omtalas i ett brev av la 133 1 i UB (förbi-

gånget i DS), men tyvärr anges icke hennes fadersnamn. Att Anund genom gif-

termål var befr)-ndad med Natt och dag-släkten, är emellertid av mänga omständig-

heter uppenbart. Karl Näskonungsson kallar Anund Sture vid upprepade tillfällen

CV* 1335. ''^''J 1336, '-,3 1349) för sin >gener». Omvänt tyckes Anund Sture i

ett av Utter citerat brev frän 1331 (Geneal. 41, f. II, RA), ha använt sanunu

släktskapsbeteckning om herr Karl, och i ett likaledes av Utter (f. 12) anfört doku-

ment frän 1326 uppträder herr Anund som >gener» både till herr Karl och till

dennes broder marsken Erengisle Näskonungsson. Vidare synas ett par brev av
'"''7 1327 utvisa, att Anund Sture var en av nyssnämnde Erengisles arvtagare. Troligen

förhåller det sig så, att herr Anunds gemål var en syster till bröderna Karl och
Erengisle Näskonungssöner.

* Hon levde ännu ^^Ixo 1378 men var död *V9 1379. B 16, f. i, 362, R.\.
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var Gustaf Tunasons dotter. Hon förde nämligen tre sjöblad i

sin vapensköld och hade sin sätesgård i samma västgötasocken,

S. Ving i As' härad, som fordom varit herr Gustafs hemort.'

Vidare var hon tydligen rätt nära besläktad med riddaren Anund
Jonsson (lejonansikte), ^ som i sin tur var dotterson till herr Gustafs

bror Anund Tunason. Anund Jonsson kallar fru Benkta för sin

»syster*^, ett uttr>xk, som efter medeltida språkbruk var tillämp-

ligt, även om Benkta såsom Gustaf Tunasons dotter blott var

kusin till Anund Jonssons moder.

Det är vidare bevisligt, att fru Benkta var nära besläktad med
Anund Stures son Magnus Anundsson Sture och dennes barn Algot

Magnusson och Ingegärd Magnusdotter. Men denna släktskap

berodde på Magnus Anundssons giftcruiål och har i motsats till

vad Rosman synes antaga ingenting med hans fäderne att skafta.

K. H. Karlsson har redan 18S4 uppvisat, att fru Benkta var

Algot Magnussons och hans syster Ingegärds moster.'* Hon var

närmare bestämt halvsyster till Magnus Anundssons gemål :^ deras

gemensamma moder hade varit gift tva gånger, dels med Algot

Magnusson (griphuvud)^ och dels med nägon frälseman vid namn
Gustaf, möjligen enligt vad ovan antytts Gustaf Tunason. I det

förstnämnda äktenskapet var Magnus Anundssons hustru född, i

det senare Benkta Gustafsdotter." Att Algot ^Magnusson och hans

syster år 1379 och senare uppträdde som Benktas närmaste arvin-

gar, beror alltså ingalunda pä att hon, såsom man av detta skäl

med orätt förmodat, varit Anund Stures brorsdotter, och Rosmans
andra sannolikhetsbevis för att Anund Sture och Gustaf Tunason

voro bröder- förfaller alltså liksom det första.

' Styffe, a. a., s. 140.
* Om denne se L. M. K.IÄths bic^fi i Svenskt bio^r, lexikon.

Riks-Archivet5 pergainent&brev 1351— 1400 [KAP], n. 1172.
* Hist. tidskr. 1SS4, övers, och ^ranskn., s. 30.
^ Dennas namn är ej med viss^het känt. I ett fragment av en tydligen ganska

Tederhäftig släkthok frän Johan lll:s tid (X 5, f. 47 v., UB) uppges, att hon hette

Karin.
* Denne var sonson till den beryktade väitgötalagmannen Algot Brj-njulfsson

(t omkr. 1302) och tillhörde alltså Algots^önernas släkt. Han är säkert känd endast
genom RAP n. 461. Jfr Scripi rer. suer. [SRSj III: 2, s. 162. Fru Benktas moder
och Magnus Anundssons svärmoder var utan tvivel, såvida antagandet, att Benkta
Gustafsdotter var dotter till Gustaf Tunason, häller streck, den sistnämndes andra
gemål Mekthild Lydersdotter. Herr Gustafs första gemäl kan det icke ha varit, ty

hon hade inga bröstarvingar (DS n. 377S). Fru ^iekthild var sannolikt dotter av
riddaren Lyder van Kyren. som levdt- under Magnus Erikssons fcirsta regeringstid,

Och sålunda svster till den heliga Katarinas make Fgard van Kyren. Härav förkla-

ras, att Gustaf Tunason 1350 ätföljde Katarina till Kom (SRS 111: 2, s. 24S"/.

'Se B 16, f. I, RA; RAP n. 245, 461, 976, 1570, 2423; Sv. Difl. fr. 140Z
[SD], n. 2345.
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Undersökningen har sålunda givit till resultat, att de beva-

rade handlingarna icke lämna något som helst stöd' för åsikten,

att Anund Sture varit Gustaf Tunasons broder och följaktligen

son av Tune Anundsson, utan tvärtom indiciera raka motsatsen.

Att Gustaf Tunason, som vi sett, bevisligen hade en bror vid

namn Anund Tunason, död senast 1334, gör för övrigt antagan-

det om ännu en Anund i brödrakretsen ännu mer osannolikt.

Om vi sålunda måste bestrida riktigheten av hypotesen om
Stureätttens härstamning från Tune Anundsson, återstår dock att

diskutera, huruvida Vingsläkten (herr Tune och hans descendenter)

är att anse som en gren av den ätt, Anund Sture tillhörde, i vil-

ket fall herr Anund på fädernet, ehuru i fjärmare led än hittills

antagits, skulle varit befryndad med densamma. Det torde då

vara lämpligt att först pröva värdet av en gravskrift i Messenius'

Ttntibcc (s. 37 f.), som. om den förtjänade vitsord, skulle moti-

vera ett jakande svar på denna fråga, i det att Tune Anundsson

där bär namnet Sture. I nyssnämnda arbete redogör Messenius

bl. a. för gravskrifterna i Vreta klosterkyrka, och en av dem har

enligt honom haft följande lydelse:

>Hic sepulta est Ingerdis, consors Domini Tunnonis Sturonis

militis aurati, et filia Domini Suantopolchi. filii Canuti Ducis Re-

valiae, cum sororibus suis Domina Ingride et Domina Catharina,

hujus monasterii Abbatissis.^^

Vore detta ett äkta dokument, hade man icke längre någon

rätf att tvivla pä Vingsläktens samhörighet med Anund Stures

ätt. Även för övrigt finns det nämligen ett och annat, som till-

äventyrs kan synas tala för frändskap dem emellan. Namnet Anund
är gängse både i Tune Anundssons och Anund Stures familjer.

Vidare har Gustaf Tunason, såsom redan Rosman påpekat, åtmin-

stone vid ett tillfälle visat sig föra Stureättens vapen: tre sjöblad,

och samma sköldemärke bars av fru Benkta Gustavsdotter, vilken

ju möjligen var hans dotter. Slutligen hade Anund Sture bevis-

ligen fast egendom i S. Vings grannskap. I ett brev av den 29 dec.

1 331', beseglat av kyrkoprästen i Ving herr Martinus och alltså

trolioren utfärdat i Vingr eller dess närhet, bortbvter han till en

viss Sigge Laurensson alla sina fastigheter i Aasothorp i Kinds

härad och betingar sig i stället Sigges gods i Fänneslunda, en

grannförsamling (nu annex) till Ving. Att herr Anund företog

* Citerat ovan s. 92, not 3.
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detta jordabyte, berodde säkerligen på att han ville utvidga redan

förut innehavda jordbesittningar i trakten av Fänneslunda; att

sistnämnda socken gränsar till Gäsene härad, där Anund Sture var

besutten/ gör detta antagande ännu sannolikare. ' De anförda om-
ständigheterna visa emellertid pä sin höjd, att släktskap föreligger

mellan Vingsläkten och Stureätten; om arten av denna släktskap

tillåta de ingen slutsats. Men förutsatt att gravskriften i Vreta är

att anse som en pålitlig källa och att Tune Anundsson sålunda —
i motsats till Vingsläktens övriga medlemmar — burit namnet Sture,

torde denna omständighet i förening med nyss anförda indicier

ge oss rätt att betrakta sistnämnda släkt som en gren av Sture-

ätten.

Redan vid en hastig blick på gravskriftens formulering inställa

sig emellertid åtskilliga tvivelsmäl rörande dess äkthet. Inskriftens

osedvanliga utförlighet med dess mänga genealogiska detaljupp-

gifter sticker bjärt av mot den gängse ordknappheten på äkta

medeltida gravstenar. Och uttr>xket »miles auratus'> är ensamt

tillräckligt bevis för att inskriften helt enkelt inte kan härröra från

1200- eller början av 1300-talet. dä herr Tune Anundssons gemål

måste ha avlidit. De enda epitheta omantia, som den tiden bru-

kades i förening med ordet -miles \ voro strenuus, generosus och

nobilis, och oftast stod »miles^^ utan alla attribut. Beteckningen

»miles auratus^> är däremot t\-pisk för 1500-talet och har, såvitt

jag vet, icke före 1520-talet använts i Sverige.^ Dessutom är en

faktisk uppgift i inskriften med säkerhet oriktig. Halvbrödema

Knut Jonsson (av Aspenässläkten) och Gustaf Tunason härstam-

made bevisligen genom sin gemensamma moder frän den bekante

östgötalagmannen Svantepolk Knutsson, ^ men dennes dotter fru

higegärd Svantepolksdotter till Händelö kan ej ha varit herr

Knuts och herr Gustafs moder. En viss beviskraft måste tillmätas

redan den omständigheten, att higegärd låter ett av henne utfär-

dat brev beseglas av Knut Jonsson och Gustaf Tunason samt av

Knut och Algot Br>'nj ulfssöner (lejon), där\'id blott de två sist-

* Han ägde gårdarna Ollestad och Getlanda i Hofs socken av Gäsene härad,

belägna 8 a 9 km. från Fänneslumia sockengräns, RAP n. 452. Det kan an-

märkas, att han ocki-å var häradshövding i Gäsene (DS n. 4203), varav man torde

kunna sluta, att han där hade en sätesgärd.
' Svenska riddare kallas visserligen »niilites deaurati» redan år 1519 i en av

en italienare ingiven supplik till kurian {Ada pontiiicum Danica, 6. s. 256, 261).

men i en svensk handling har jag ej mött något motsvarande uttryck förrän 1528
(>eques auratus», Gustaf I:s rea:^. 5, s. iSi).

^ Se K. H. Karlssons bevisföring i Hisi. Tidskr. 1SS3, s. 459, vilken stödjes

av flera andra handlingar i DS än de av honom åberopade.
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nämnda, hennes söner i äktenskap med Brynjulf Benktsson, av

henne benämnas >filii mei»'. Och antaget att fru Ingegärd verk-

ligen varit Knut Jonssons och Gustaf Tunasons moder, följer där-

av, att hon måste ha varit gift fyra gånger, vilket även efter me-
deltida förhållanden är anmärkningsvärt mycket. Sedan hon blivit

änka efter den förutnämnde Br>'njulf Benktsson, gifte hon nämli-

gen om sig med riddaren ]\Iatts Tyrnersson, död omkr. 1317.^ En
direkt upplysning om vad Gustaf Tunasons mor hetat torde f ö.

föreligga i ett brev frän 1341.^ Herr Gustafs första gemål Kata-

rina Gudmarsdotter (en syster till den hel. Birgittas make) instif-

tar här själamässor bäde för sin mans och sina egna »parentes-
,

av vilka hon uppräknar följande: »dominus Gudmarus et domina

Margareta, dominus Tuno Anunda^son et domina higibiirgis^ Ulpho
Karlsson et Karulus Ulfsson >. Av dessa voro de båda första

hennes egna föräldrar, och jämväl Ulf Karlsson och Karl Ulfsson

voro hennes fränder, den förre hennes morfar och den senare

hennes morbror.-* De båda återstående, Tune Anundsson och

Ingeborg, måste sålunda vara Gustaf Tunasons föräldrar, och här-

av följer, att dennes — och Knut Jonssons — moder hette Inge-

borg (ej Ingegärd) Svantepolksdotter.^

Allt detta är ägnat att bestyrka riktigheten av den gamla,

hittills icke obser\'erade uppgift, enligt vilken den ifrågavarande

gravstenen tillkommit ar 1580 på Johan III:s föranstaltande.^ Följ-

aktligen kan denna absolut icke godtagas som en pålitlig historisk

källa, ehuru den — närmast med hänsyn till namnet på Knut

Jonssons och Gustaf Tunasons moder — använts som sådan även

* DS n. 2333. Jfr K. H. K.\rlsso.\, Heriig Be?igi Algotssons fädernesläkt^

Personhist. lidskr. i, s. 160 f.

' DS n. 1995, 2075, 2165.
3 DS n. 3545.
* K. H. Karlsson, Strödda genealogiska anteckningar^ Hist. tidskr. 1SS5, s.

169 f.

5 Härmed slammer det ju, att den ena av Anund Tunasons döttrar hette

Ingeborg. Hon var sålunda uppkallad efter sin farmoder.
^ Uppgiften återtinnes i en liten kvarthandskrift, som är inhäftad i D 29 b,

KB, och som innehåller spridda historiska notiser frän medeltiden och 1500-talet

— den sista av år 159S — , vilka synas återgå på marginalanteckningar i ett exem-

plar av Olavus Petri krönika. Gravskriften över »herr Tunno Stures» gemål är här

anförd i ordagrann överensstämmelse med texten i Tumbx men med följande tillägg:

»Dene epitaphium hafuer K. M. k. Johan den tredie låtit uthgräfaa i stenar och

låtit lägga dem upä denne kong-ars begrafningar uthi Wreta kloster Anno 1580».

Ordalagen synas utvisa, att förlagan (marginalanteckningarna i krönikan) atei givit

samtliga av Johan 111 ombescirda gravskrifter i Vreta — även de kungliga — och

att avskrivaron i 1) 29 b, oaktat han nöjt sig med att anteckna epitatiet över >Tunno

Stures> gemål, låtit förlac^ans för alla kung Johans Vretainskrifter gällande uppgift

om tillkomsttiden kvarstå i oförändrad formulering.
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av en forskare med K. H. Karlssons kapacitet.^ Visserligen bör

väl den möjligheten icke alldeles lämnas ur räkningen, att inskrif-

tens upphovsmän i någon mån kunnat stödja sig på en den tiden

ännu bevarad äkta förlaga, men om dennas exakta innehall veta

vi ingenting. Kanske har just Rasmus Ludvigsson, som lär ha

författat texten på de samtidigt i Värnhems kyrka nedlagda grav-

stenarna,'' fått ställa sin historiska och genealogiska visdom till för-

fogande även vid ^renoveringen» i Vreta, i vilket fall herr >'Tunno

Stures» namn å Ingegärd Svantepolksdotters gravsten kan ha Ras-

mus' falska rön angående Stureättens äldsta leder att tacka för sin

tillkomst.

Gravskriften i Vreta, vilken utan tvivel ända sedan Messenii

dagar varit den förnämsta anledningen till att Tune Anundsson

antagits vara Anund Stures fader,^ kan sålunda icke längre tiller-

kännas källvärde. Det återstår emellertid att diskutera en äkta

medeltida traditionsuppgift, som vid första påseendet kan synas

stödja teorien om Stureättens samhörighet med Vingsläkten. Vid

de vittnesförhör, som år 1477 höllos inför en andlig domstol för

utrönande av Katarina Ulfsdotters helgonskap, lämnade den 66-

årige riddaren och riksrådet Laurens Haraldsson följande upplys-

ning om Katarinas följeslagare till Rom är 1350, (lustaf Tunason:

»de eius genealogia örtum habet dominus Steno Stwre pronunc

gubernator regni Suecie*.''

Det kan ju tyckas, som om denna uppgift visade, att Gustaf

' Hist. tidskr. 1S83, s. 459. Det bör dock anmärkas, att han i sina efter-

lämnade otr}xkta anteckningar, såsom jag efter nedskrivandet av denna uppsats

iakttagit, med stöd just av DS n. 3545 gör gällande, att Gustaf Tunasons moder
hette Ingeborg Svantepolksdotter. Han har alltså slutligen övergivit sin pä grav-

skriften i Tumbx grundade åsikt av 1SS3, att Knut Jonsson och Gustaf Tunason
voro fru Ingegärds till Händelö söner. Jfr också hans tveksamma formuleringar i

Sv. autografsällsk. tidskr. i, s. 225 och Xord. Familjebok^ ny uppl., art. Blä.
' Enl. uppgift av Rosman i Xord. Familjebok^ ny uppl., art. Rasmus Ludvigs-

son.
^ Messenius själv bygger troligen på den i sin stamtavla över Sturesläkten.

Theatrum nobilitatis, s. 48. — Rosman synes icke känna till den och har i varje

fall icke indragit den i undersökningen.
* Processus canonizacionis b. Katherinc, f. 116, KB. — I sin numera — åt-

minstone frånsett enstaka fragment — förlorade släktbok har herr Ake Benktsson

Ferla (f 157S) enligt citat av Utter (Geneal. 41. f. 10 v., RA) så gott som orda-

grant återgivit Laurens Haraldssons vid vittnesförhöret lämnade uppgift om Sten

Stures släktskap med Gustaf Tunason och därvid tillagt: >Legi Romx in vetustissimo

quondam libro. Afcho] B[enedictij>. Då man nu vet, att herr Åkes fleråriga vis-

telse i Italien inföll under 1550-talets senare hälft, torde detta visa, att Processus

ännu vid denna tid fanns i Rom, i sä fall troligen i Birgittas hospita.1. .\tt hand-

skriften sedan kom till Krakau, varifrån den som bekant på iSyo-talet förvärvades

av Kungl. biblioteket, sammanhänger säkerligen med det förliallandet, att Olaus

Magnus' likaledes i Birgittahospitalet förvarade skriftliga kvarlatenskap åtminstone

delvis hamnade i Polen.
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Tunason var en medlem av Stureätten. I själva verket saknar

den all betydelse för det föreliggande spörsmålet. Termen: >de

alicuius genealogia örtum habere> kunde nämligen i det senme-

deltida latinet ha en mycket vid innebörd. I samma vittnesmål

använder herr Laurens enahanda uttryck om sin svärmoder Kri-

stina Knutsdotters (g. m. herr Birger Trolle) släktskap med den

hel. Katarina: »örtum habuit a genealogia domine Katerine». Här-

med avsåg han blott det förhållandet, att fru Kristina var dotter-

dotters dotterdotter till den hel. Katarinas moster;^ närmare var

icke släktskapen!

Det är sålunda redan från början klart, att herr Laurens' ord

om blodsbandet mellan Sten Sture och Gustaf Tunason icke be-

höva uppfattas sä, att den senare var en medlem av Stureätten.

De ha för övrigt utan allt tvivel en helt annan syftning. Genom
sin farmoder, som var dottersondotter till Gustaf Tunasons bror

Anund Tunason, härstammade nämligen Sten Sture bevisHgen från

Vingsläkten, och det är naturligtvis detta, som herr Laurens' ytt-

rande avser. Även 1477 års uppgift kan alltså avföras från diskus-

sionen rörande det problem, varom här är fråga.

Under sädana förhållanden måste vi konstatera, att hittills

ingenting framkommit, som tyder pä att Vingsläkten var en gren

av Anund Stures ätt. De ovan s. 94 f. anförda indicierna lämna

visserligen alltjämt den möjligheten öppen, att Anund Sture på

något sätt — t. ex. på mödernet — varit befrymdad med Tune

Anundsson och hans söner, och sannolikheten härav är nog ganska

stor, men något närmare kan med hittills framdraget material icke

utrönas därom

Medan Vingsläkten alltid varit föremål för stort intresse vid

försöken att utreda Anund Stures härstamning, har man besyn-

nerligt nog hittills icke i detta sammanhang ägnat någon upp-

märksamhet åt en annan ursprungligen västgötsk medeltidsätt.

som bar namnet Sture men förde ett gumsehuvud i skölden. Det

torde dock vara mödan värt att undersöka, huruvida icke till även-

tyrs i detta fall släktnamnets likhet måste anses vara något mera

än en ren tillfällighet och bero pä verklig frändskap.

En medlem — i så fall den äldste kände — av gumsehuvuds-

ätten Sture var säkerligen riddaren Rörik Sture, som ett par gån-

ger namnes i handlingarna. Den 9 aug. 13 10 beseglar han ett

* Jfr Arvid Trolles vittnesmål, Processus, f. 143, där släktförhållandet utredes

pS, detta sätt — bevisligen med rätta.
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brev åt hertig Erik Magnusson^ och den i sept. 131 2 utfärdar

han i Hvalstad, Västergötland, tillsammans med ett lO-tal andliga

och världsliga herrar, alla såvitt känt är västgötar, ett brev om
en jordlott i Hyssna socken av ]\Iarks härad, genom vilket jord-

lottens ägare med häradets bifall frikallas från erläggandet av

häradsskyld. Denne Rörik Stures vapen är obekant, men i be-

traktande av att namnet Rörik sedan upprepade gånger förekom-

mer bland de Sturar, som bevisligen förde ett gumsehuvud, torde

han ha tillhört samma ätt som de.

Herr Rörik var tydligen västgöte. Ar 1343 möta vi i Väster-

götland en ny Rörik Sture, som i olikhet med den föregående

icke var riddare. Den 1 1 nov. d. å. bortbyter han en del fastig-

heter i Bredareds, Fristads och Torpa socknar av Vedens härad

till en viss Harald Kase mot dennes gods i Värend. Utom Rörik

Sture själv, som i sitt sigill enligt den bevarade avritningen för

ett gumsehuvud, beseglar Anund Sture (tre sjöblad) det i Fristad

utfärdade bytesbrevet. Rörik Sture spåras sedermera i Värend
— han har i Växjö beseglat ett par brev 1352 och 1357"^ —
varför 1343 års jordabyte torde böra ses mot bakgrunden av en

tillärnad eller redan skedd överflyttning till Värend från stambyg-

den i Västergötland. Följande medlemmar av ätten: riddaren

Magnus Sture (1377— ^4^9) och hans söner och sonsöner äro

också lokaliserade till Värend och angränsande delar av Småland,

där släkten fortlevde åtminstone till fram på 1430-talet. Herr

Magnus — troligen en son till Rörik Sture d. y.'' — synes dock

ännu ha haft vissa egendomar i den ursprungliga hemorten. I ett

brev, daterat Axvall 26 apr. 1388, tillbyter han sig av en väst-

götaknape en del fastigheter i Värend mot sin stora gård i Sol-

berga och detta var inte hans enda fastighet i nämnda by, ty

ännu vid sin död innehade han en gård därstädes, vilken vid ar\'-

skifte 8 mars 1424 kom på hans sonson Knut Stures lott.^ Vid

sistnämnda tillfälle säges det uttryckligen, att Solberga låg i Väs-

tergötland, men något närmare om dess belägenhet får man icke

vieta (månne Solberga i Fänneslunda socken.^).

Att nu gumsehuvudsätten Sture ^ stod i frändskapsförhållande

' O. S. RYDnERG, Szrr^es irakiater [$T]. I, s. 367 f.

' DS n. 4S17: B 15, f. 270, RA.
^ En av Magnus Stures sonsöner hette Rörik, se nedan s. 106.
* RAP n. 235S.
5 Perg.-br., RA.

I Nord. Familjebok^ ny uppl., art. Sture, har jag i likhet med Styfp'F., Skand.
under unionstiden^ 3 uppl., s. 207, och utövaren av RAP givit uttryck at den
äsikten, att vapnet utgjordes av ett tjurhuvud. Vid förnyad grundlig prövning av
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till sjöbladsätten med samma namn, lärer svårligen kunna betvivlas.

De delar av Vedens härad, där den förra åtminstone ända till

1343 var besutten, äro belägna i grannskapet av Fänneslunda —
sistnämnda socken gränsar omedelbart till Fristad — och ej heller

så långt frän sjöbladsättens kända domäner i Gäsene härad. Vi-

dare kan det näppeligen vara någon tillfällighet, att Anund Sture

beseglat det enda av Rörik Sture d. y. utfärdade brev, som blivit

bevarat; antagandet, att han gjort det för att som brevutfärdarens

frände i enlighet med medeltida kutym bekräfta avhändandet av

familjegods, är alltför närliggande för att utan vidare kunna av-

visas. Att namnet Magnus förekommer i de äldre generationerna

av båda ätterna, förtjänar i sin män beaktande.

Hur nu släktskapen varit beskaffad, är en annan fråga, men

det är mycket möjligt, att vi i gumsehuvudsättens äldre medlem-

mar ha att se Anund Stures fädernefränder. Vapenbildens oUkhet

utgör icke någon instans häremot, då endera ätten mycket väl

kan ha fått sitt sköldemärke från mödernet — liknande exempel

finnas i mängd — eller av andra skäl förändrat det. Och släkt-

namnets likhet synes närmast tala /or ett antagande, att Anund
Stures ätt och gumsehuvudsätten Sture voro grenar av samma
stam. Detta är dock t. v. blott en hypotes.

II.

SLÄKTTABELLER.

Över åtskilliga av våra förnämsta medeltidsätter, såsom Bielke.

Bonde, Natt och dag, Tott, Tre rosor och TroUe, ha vi redan goda.

delvis förträffliga stamtavlor resp. släktutredningar, utarbetade av

genealoger och medeltidsforskare som Schlegel. Klingspor, v. Möller

och K. H. Karlsson. Att ätten Sture (tre sjöblad) hittills saknat en

sådan, beror väl närmast på att Sten Stures stamträd från och med
Anund Sture d. ä. ansetts tillräckligt väl känt dessförutan. Av
egen erfarenhet har jag emellertid funnit, att en genealogisk över-

sikt även över denna ätt skulle fylla en mission. Då jag härmed

vågar framlägga en sådan, sker det med all reservation för de

ofullständigheter, som måste vidlåda mina tabeller. Det säger sig

samtliga manliga ältniedlemmars i.Rörik Stures d. y., Magnus. Karl, Benkt och

Knut Sture^l sigill har jag emellertid funnit, att vapenbilden snarare bör uppfatt.i.-

som ett gumsehuvud.
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självt, att jag icke kunnat genomgå hela det material, som för

ändamålet är av betydelse, och särskilt vid dateringarna av gifter-

mål, dödsfall o. s. v. har jag ofta måst nöja mig med en tenni-

nus a quo resp. ad qiiem, som i händelse av mera omfattande

forskningar säkerligen i många fall skulle kunnat ersättas med
exaktare datum.

Även över gumsehuvudsätten Stures senare släktled har jag

uppgjort en släkttavla, vilken jag bifogar sjöbladsättens, då jag i

det föregående tror mig ha framlagt vissa skäl för de båda ätter-

nas inbördes släktskap. Även om denna stamtavla gäller vad som
förut sagts om sjöbladsätten'.

A. Anund Stures släkt.

Tab. I.

Anund Sture, nämnes första gången i juli 13 lo (ST I, s.

372), hertiginnan Ingeborgs råd 1321 (ibid., s. 420), rdr. 1327,

rr., hhövd. i Gäsene '°/7 1347, t ",
7 1361 (eller 1360), trol. i Es-

kilstuna kloster. Var ^^12 1331 gift m. Katarina, trol. av Natt

och dagsläkten.

Barn

:

Magnus Sture, tab. II.

»Hustru Ingeborg-^, nämnes ^/r 1381, då hon tillsammans med
sin broder Magnus gör ett jordabyte med Hejne Snakenborg

(B 16, f 364 a).^

* Tabellernas begagnande torde underlättas av följande anmärkningar. Ett

da(um utan åtföljande uppgift om källan betyder, att uppgiften antingen grundar sig

på någon i undersökningen om sjcibladsättens ursprung här ovan verkställd utredning

eller ock hämtats fran ett nämnda dag dateiat brev i DS. RAP eller — för

tiden efter 1420 — R.\:s samling av pergamentsbrev. Av förkortningar, som icke

redan i det föregående kommit till användning, mä nämnas: BSH = Styffe,

Hidr. till Skandinaviens hist.; DV = Diarium Vatstenense: HH = Hist. hand-
lingar; HR = Hanserecesse 1431— 1476; DRA = danska riksark.: hhövd. =
häradshövding; rdr. = riddare; rförest. = riksföreståndare; rr. = riksräd. Då
>hhövd.> eller >rdr.>, åtfciljda av ett datum, förekomma, anges härmed blott den
dag, då riddare- resp. häradshövdingtiteln för den ifrågavarande personen första

gången spåras i rådfrågade källor. l.GH avser den under utgivning varande första

delen av Stockholms helga lekamensgilles handlingar, som jag genom riksbiblio-

tekarien Is.\K COLI.IJNS välvilja kunnat taga del av i korrektur.
" En viss Erengisle Ebbason, som ägde gods i Halland och Västergiitland

och som synes ha varit hhövd. i Redväg. kallar ^^.6 1366 Magnus Sture sin »auun-
culus> (Erslkv, Rcpertorium re^rni Danici medicev., 2, s. I lo). Han var sålunda
trol. dotterson till Anund Sture och möjligen son till > hustru Ingeborgs. — Eren-
gisle nämnes även i brev av ""^

( I364. UH, och * 10 1366, B 16, f. 442, och levde
ännu ',6 137 1, då han i Nyköping under upproret Tuot mecklenburgarna beseglar
ett pantebrev tillsammans med Älagnus Sture (K. H. Karlssons avskr. fr. danska och
tyska arkiv, RA).
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Tab. II.

Magmis SUirt\ rdr. 1356, rr., t efter ^'*/io 1391. Var trol.

redan "/2 1356 gift m. Karin (?), f före '^
9 1379, dotter av Algot

Magnusson (griphuvud) och (?) Mekthild Lydersdotter van Kyren.

Barfi:

Algot Magfiussoiu tab. III.

Ingegärd, namnes '"^/g 1379, g. m. Claus Snakenborg, bröderna

Hejne och Gerard Snakenborgs fadder ^ (B 16, f. i).

Tab. III.

Algot Magnusson till Räfsnäs, namnes första gången "/q 1374.

blev rdr. 1396, rr., t 7/3 1426 (DV). Gift (före ^°/s 1381) m.

Märta Bosdotter, t vid påsktiden 1414 (SRS I: i, s. 228), dotter

av rdr. Bo Bosson (Natt och dag) och förut gift m. Kristofer

Michelsdorp, som namnes sista gången ",'12 1374.

Barn

:

Gustaf Algotsson, tab. IV.

Anund Sture (Sture Algotsson), tab. V. •

Katarina, t 14 13 (SRS I: i, s. 229), gift i) m. Närkes-

lagm. Karl Karlsson (Ulfåsasläkten), som dog 9 1398 (DV:

SRS. III: 2. s. 212 f.), 2) m. »herr Håken Tott, en herre aft'

Jutelandh^ (enl. SRS 111:2, s. 214), ^här Håkonn Toinpf» (enl. HH
I, s. 10).

En dotter, t före ''/s 1424, g. m. rdr. Erik Ummereise (se

perg.-br. i 142S, RA; Geneal. 41, f. 11, RA; Sv. slott: Engso.

utg. av Klingspor och Schlegel, s. XXXIX; B 15, f. 231; SD,

suppL: brev av ^3 1405), som namnes sista gången V3 1414.

Tab. IV.

Gustaf Algotsson till Ängsö och Lagmansö, namnes första

gången ""Vg 1407 och var då rdr., rr., hhövd. i Oppunda 1430

—

1440 (UB), t 1448, före '^10 (epitafiet i Strängnäs, Geneal. 41,

f. 10 v.; perg.-br. 'Vio 1448, RA). Gift i) trol. före ^
4 1413 "i-

Elin Arvidsdotter, t efter '^/s 1419, dotter av rdr. Arvid Benkts-
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son (Oxenstierna) till Ängsö och Birgitta Magnusdotter Porse, 2)

å Räfsnäs Vio 1425 (Personalia Sverige ang., 36 c, DRA) m.

Märta Ulfsdotter, t efter 'Vio 1448, dotter av rdr. Ulf Benktsson

(sparre) till Lagmansö.

Barn i se?iare giftet:

Algot Gustafsson, rdr. Vi 145 1 (Sverige: Södermanland,

DRA), t barnlös före
'°

'7 1458 (pappersbr., RA), då arvskifte

förrättades efter honom.

Elin, t före Vö 1496 (Odat. perg.-br. fr. I5:de årh., I, RA;
hon levde ännu ^^'7 1494, Stockholms jordebok), gift i) m. rdr.

Knut Stensson (Bielke), t 145 1 (DV), 2) före '^ 'ö 1455 (v. Möller,

Bidr. t. Hallands hist., i, s. 325) m. rdr. och rförest. Erik Axels-

son (Tott) till Lagnö, t strax före ^^,'3 148 1 (BSH, 4, s. 73)-

Birgitta, t efter ""U 1496 (Odat- perg.-br. fr. I5:de årh., I, RA),

gift i) före ^°/7 1458 (pappersbr., RA) m. rdr. David Benktsson

(Oxenstierna) till Ekolsund, t 1470 (Olaus Petri, Sahlgrcns uppl.,

s. 236), 2) före Vs 1478 (UB) m. Knut Posse, t ""^/s 1500 (Juus-

tens biskopskrönika).

Tab. V.

Anund Sture (Sture Algotsson) till Grönskog och Räfsnäs,

namnes första gången """/g 1407, rdr. ^'/s 1409,^ rr., levde ännu i

juni 1434 (HR I, s. 544), begr. i Vadstena ^',9 s. å. (DV).^ Gift

^ Det brukar uppges, att han redan 1403 var riddare. Man stöder sig dä på
ett par med varandra sanunanhängande brev, som i vidimerad avskrift av 1503 bära

dateringen ^^/i 1403 och i vilka Anund Sture (Sture Algotsson) namnes riddare.

SD n. 272, 273. Det ena av dessa brev är emellertid i original bevarat bland

perg.-br. i R.V och är daterat 1434. — Annu '""/g 1407 var Anund Sture en-

dast väpnare.
* Anund Sture kallas i handlingarna minst lika ofta Sture Algotsson. Denna

omständighet har förmatt flertalet genealogiska författare att antaga, att två olika

personer, den ene Anund Sture och den andre Sture Algotsson, båda söner till

Algot Magnusson, existerat. Jag har siälv tidigare {Xord: Familjebok, ny uppl., art.

Sture) anslutit mig till denna dsikt och stödde mig därvid på det faktum, att »Sture

.Mgotsson» och >.\nund Sture» stundom förekomma i ett och samma brev, utan att

deras identitet pa minsta 5:ätt framgår av brevets ordalydelse. I ett morgongavobrev
av den ^^/g 141S uppräknas först de tolv fastarna och bland dem »herra Sture

Algutzson»; sedan anmodas några personer, bland dem »herra Anundh Sture», att

sätta sina sigill imder brevet. Annu mer påfallande i detta avseende är det not i

ovan anförda brevet av ^'
i 1434. I detta säljer brevutfärdaren, vars namn är Knut

Karlsson, ett angivet jordagods till riddaren »Sturx .Algutsson» och herr Hans Jens-
son, konung Eriks kaplan, vilka tillsammans inköpte det ä konungens vägnar. Bre-
vet beseglas av ridd. '.\nund Sturtr» och en viss Bengt Gunnarsson. Ar ».\nund
Sture» identisk med »Sture Algotsson», något varom detta säväl som föregående
brev saknar varje antydan, har han alltså beseglat en handling, vari han själv upp-





104

trol. före ^'/s 1409 m. Kristina Anundsdotter, f mellan ""Vio 1440

och 1441 (perg.-br. ^Vio 1440, RA; A 26, f. 243 v., RA),

dotter av rdr. Anund Jonsson (lejonansikte) och Ramborg Israels-

dotter (tvä vingar).

Son:

Gustaf Sture, tab. VI.

Tab. VL

Gustaf Sture (Sturesson), namnes som. rr. i jan. 1436 (Ha-

dorph, Rimkr., 2, s. 103), rdr. vid Kristofers kröning 1441, t

1444 (DV; jfr perg.-br. ^'/i2 1443, RA). Var trol. redan ^Vs

1438' gift m. Birgitta Stensdotter, f före 'Va 1466 (\V. Christen-

sen, Missiver fra Kongerne Christiern I:s og Hans' Tid, 2, s. 31;

hon levde ännu Vi 146 1, perg.-br. i Skoklostersaml., RA), dotter

av Sten Turesson (Bielke) och Margareta Karlsdotter (sparre). Fru

Birgitta ingick före V12 1446 (perg.-br., Skoklostersaml.) nytt gifte

m. rdr. Gustaf Karlsson (gumsehuvud), t ^^Z; 1486 (BSH, 3, inl,

s. 242).'

Barn:

Anund Sture till Räfsnäs, rdr. Vi 146 1 (perg.-br., Skokloster-

saml.), t ogift i Stockholm 'Vö 1463 (SRS III: i, s. 28).

träder som köpare eller åtminstone som köparens ombud. — Trots allt detta är jag

numera benägen att i likhet med Annf.kstedt {Xord. Familjebok, i. uppl., art.

Sture) anse Anund Sture och Sture Algotsson identiska. Det viktigaste argumentet

för identiteten är den omständigheten, att >Sture Algotsson» 1419 resp. 1409 fram-

träder som innehavare dels av det småländska godset Grönskog, dels av en jordlott

i Almarna by vid Almarstäk. Av dessa båda fastigheter var Grönskog sannolikt

och Almarna bevisligen (.Geneal. 41, f. lO v. RA: pappersbr. ',3 1424 och perg.-br.

1443, RA) fru Kristina Anundsdotters (lejonansikte) arvegods. Då fru Kri-

stina alltid rämnes gift med »Anund Sture*, även dä det är tal om hennes fastig-

heter vid Stäket. mäste Sture Algotsson och Anund Sture vara identiska. Detta

resultat bekräftas av den omständigheten, att ^ Sture Algotsson» vid ett tillfälle

(12 april 1413) betjänar sig av ett sigill med omskriften: »her Anund Sture». Hur
egendomlig den samtidiga förekomsten av båda namnen i 14 18 och 1434 ars brev

än är, vägar jag sålunda icke längre tillägga dem någon betydelse som raotinstans

mot den av anförda omständigheter så starkt betygade identiteten. Det kan an-

märkx<:, att Anund Sture vid ett tillfälle (perg.-br. \& 1424, RA) kallas »her Anund
Sture Algotsson», vilket tydligen är en mellanform.

' H.nn bekräftar dä jämte Karl Knutsson, Ture Stensson (Bielke) och Nils

Stensson (Natt och dag) en gåva av avlidne Sten Turesson (Bielke), fader til) BiV
gitta Stensdolter. B. K. Hildebrands dipl., 5, RA.

' Fru Birgittas äktenskap med Gustaf Karlsson torde tidigast ha ingätts i

senare hälften av 1445. l^en 27 jan. d. ä. var hon såsom Gustaf Stures änka ännu
i besittning av Kalmar slott, som hon emellertid då på konung Kristofers order

stod i begrepp att överlämna till herr Bo Stensson (Natt och dag). Pappersbr., V.V>-

Längre fram på aret företog hon en pilgrimsfärd till >thet helge blod» (i WilsnackJ

för sin döde herres själ. Birgitta Stensdotters uppbörds- och utgiftsbok 1445— 1453'
C 22, K.\.
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Ste7i Sture, tab. VII.

Birgitta, f 1472, före V9 (SRS III:i, s. 87), namnes jungfru

1452 (Birg-itta Stensdotters uppbörds- och utgiftsbok, C 22, RA),

gift före Vi 1461 (perg.-br., Skoklostersaml.) m. rdr. Johan Kristers-

son (Vasa) till Rydboholm och Örby, t V4 1477 (SRS I: i, s. 74;

Geneal. 33, RA), senast 1474 (LGH, s. 80) omgift m. Birgitta

Tordsdotter Bonde.

Tab. VII.

Sten Sture till Räfsnäs och Gripsholm, rdr., rförest., namnes

som rdr. första gången i 1461 (perg.-br., Skoklostersaml.), t
''^'^^

1503. Gift omkr. 1467 m. Ingeborg Akesdotter, t i dec. 1507

(Grönblad, Nya källor t. Finlands medeltidshist., s. 352), dotter

av rdr. Ake Axelsson (Tott) och IMärta Benktsdotter av Vins-

torpaätten.

B. Magnus Stures (gumsehuvud) släkt.

Tab. I.

Magnus Sture (trol. son av Rörik Sture d. y., se ovan s.

99), nämnes första gången '
3 1377, ^dr. V2 1398 (B 15, f. 163),

deltog i Gottlandsexp. 1403— 1404, t före ^
9 1419, dä arvskifte

förrättades. Ägde bl. a. gården Lidhult i Uppvidinge härad.

Gift m. Eliana Arvidsdotter, t före "Vs 1429 (arvskiftesbrev i RA),

trol. dotter av hhövd. i Uppvidinge Arvid Benktsson (lejonansikte)/

Bar71

:

Karl Sture, tab. IL

Benkt Sture, nämnes första gängen 141 7 (B 15, f. 297), levde

ännu '^/s 1434. IMöjl. identisk med den Benkt Sture, som blev

broder i sankt Gertruds gille i Stockholm 1435 (Klemming,

Småstycken på fornsvenska, i, s. 307).

* Några direkta uppgifter härom synas icke föreligga, men Magnus Sture och

hans söner nämnas sa ofta och i sådant sammanhang tillsammans med Arvid Benkts-

sons son 15enkt Arvidsson och med Arvids mdg Birger Trolle (g. m. Ingeborg Arvids-

dotter), att saken icke lärer kunna betvivlas. SD, passim: B 15, f. 297: perg.-br.
•'

6 1424, RA. Se även R.VP n. 2256 och B 15, f. 163.

S—200:}37. Personhistorisk Tidskri/t ig30.
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Tab. II.

Kai'l Sture, namnes första gången ^^/s 1402, t 1419 (SRS

I: I, s. 229). Gift m. Märta Eriksdotter, som överlevde honom
(SD n. 2689) men var död V3 1424.

Barn:

Rörik Sture, som var död 1419 (SRS I: i, s. 229).

Erik Sture » 5 •> s

Kfiut Sture, levde ännu 5 1429.

Sigrid, begr. i Vadstena '^/g 1430 (DV; jfr SRS I: i, s.

228), gift före '''^/g 14 1
9 m. Peder Ryning, som överlevde henne.

Ingeborg, levde ännu ^'lo 1450 ([Lager]Bnng, Sami. af handl.

i svvänska historien, 2, s. 251 ff.)/ gift i) å Ringstadaholm '^
'i 1424

(perg.-br., Skoklostersaml.) m. östgötalagm. Gert Jonsson (sexudd.

stjärna), f ''Vi 1425 (DV), 2) före ^ n 1428 m. rdr. Magnus Gren.

t 1473, omgift 1462 m. Gertrud Narvesdotter från Norge (BSH

4, s. 32 och inledn., s. 308).

Katarina, levde ännu 1454 (Geneal. 41, f. 117), gift efter

"/s 1429 m. rdr. och rförest. Nils Jönsson (Oxenstierna) till Frös-

vik och Djursholm, t omkr. 145 1 (han levde ännu ""/lo 1450

Hadorphs kopiebok, E 80, p. 367. RA).""

* Möjligen är hon identisk med »len >fru Ingeborgh», som år 1456 >in extremis'

gjorde en inbetalning till helga lekamensgillet i Stockholm. LGH, s. 68. I så fall

har hon dött vid denna tidpunkt.
' Nils Jönsson hade förut varit gift m. Kristina Ivarsdotter och Kristina Peders-

dottei, vilka båda nämnas döda "^'u 1427, perg.-br., RA. — Att Magnus Gren.

såsom av ovanstående framgår, var besvågrad med Oxenstiernorna, bidrager att för-

klara hans politiska hållning.





Adliga ätten Ulffana n:r 153.

Ovanstående släkt behandlas av Anrep i hans ättartavlor, tyd-

ligen helt omedvetet, pä två skilda ställen, dels på den särskilda

stamtavlan för ätten, dels pä Forsstena-ättens, tab. 8 och 9. En

jämförelse visar, att behandlingen på förra stället är något utför-

ligare; ingendera är dock, som nedan skall visas, tillförlitlig.

Ätten Ulffana är för länge sedan utgången; säkerligen voro de

nedannämnda bröderna Nils och Karl Bengtssöner de både första och

sista manliga bärarne av namnet. Någon roll har ju aldrig ätte-

medlemmarne spelat i vårt lands historia, men som kulturskildring

kanske ändock följande skildring av deras öden kan hava sitt in-

tresse. — Huruvida släkten verkligen var en gren av Forsstena-

ätten har jag ej varit i tillfälle att undersöka. Bengt Brunsson

[Forsstena-ätten tab. 7] har ju bevisligen levat; någon egentlig

anledning att betvivla honom vara fader till nedanstående Stig

Bengtsson finnes väl ej. Vapnen äro ju överensstämmande. Nam-
net Ulffana är tydligen bildadt efter hjälmprydnaden: en ulf och fanor.

Stig BcJigtsson är den förste säkre stamfadern. Den ii juni

1650 vittnade några ^beskedelighe dannemän, som — ähre in modt
80 åhr och somblighe ther öfuer-^ vid Villåttinge häradsrätt i

Södermanland, att för mange åhr sedhan, bodde en adelsman i

Dunkers by i Storgårdhen Stigh Benchtson widh nampn och på
samma gårdh efter honom bodde hans son Bencht Stigson . Den-

ne Stig Bengtsson var gift med Sophia Nilsdotter, vilkens föräl-

drar voro Nils Larsson på Järna i Gryts socken och Märta, dotter

till Erik Karlsson [Kuse], som i skölden förde en halv rabock.

— Anrep säger henne felaktigt vara maka at sin egen och Stigs son.

Bengt Stigsson bodde ävenledes till en början pä Storgarden

men tillbytte sig sedermera - af Rynningama ett torppestelle hende

under Röhl, d. v. s. Händö eller Sunds-Händö i Dunkers socken,

vilken gärd han tog till sätesgård. Han gifte sig 1:0 med en

dotter till Christopher Persson till Fållökna och hans hustru

N. Eriksdotter Rosenstrale. Genom denna sin hustru kom han i

besittning av Boda gård i Vingåkers socken. Denna gård ägdes

1558-72 av Erik Jönsson [Rosenstrale] till Åttinge; 1573-78 av

hustro Malin' pä Bokgårdh-; sedan 1 579- 161 1 av Christopher

* Hon tycks alltså hava överlevat mannen! Jfr Anrep.
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Persson, varefter Bengt Stigsson som nämnt övertog den. Han

synes hava avlidit omkring 1620, efterlämnande en hustru i andra

giftet, som nämnes ännu 1636 och 1641 som >en utlefuat gamal

quinna^ Det förefaller som om hon då var bosatt i Gästrikland.

— I sitt första gifte hade Bengt Stigsson åtminstone två söner,

Nils och Karl.

Nils Bengtsson var säkerligen den äldre av bröderna; han

tjänade först i drottning Kristina den äldres hov, blev sedermera

fänrik och löjtnant. Ännu 1627 var han kvar i Sverige men 1629

omtalas, att han »opå togh och rehser stadder \var;^ varunder han

omsijdhér uthi Pryssen i Nyenborg av fijenden ähr slagen blefwen •

Efter fadern hade han fått Boda. I början av november 1625

ingick han äktenskap med Christina Nahlbäck, som i morgongåva

erhöll Boda m. m. Anrep säger, att hennes moder var en Rosen-

stråle, men säkerligen har han här förväxlat Nils Bengtssons svär-

moder och mormoder I Christinas moder tycks dock ännu under

dotterns andra äktenskap hava levat på gården Skarlunda. Själv

kallar sig Christina Nahlbäck fattige quinna och ringa borne

främbling'. Möjligen har hon med sina föräldrar inkommit till

Sverige med drottning Kristina, som hon i sin ^barndom hafwer

tient». Sedan hade hon uthj det kongl. Hoffwet een rum tijdh

wistas och sedhan der ifrån medh et Ehrligit gifftermåhl försedd .

Drottningen gav henne också tre gårdar i Vingåker och en brud-

penning i Koppar Compagniet. — Efter Nils Bengtssons död, som

väl inträffade i början av 1630-talet, gifte hon sig med majoren

»manhaftig Anders Biörsson . Äktenskapet har nog ej varit vidare

lyckligt, hustrun klagar sålunda, huru mannen ; migh på det högsta

till *ähra, Lijf och gods jemmerligen förföUier- . I slutet av är 1650

avled hon, varefter mannen i sin tur ånyo ingick äktenskap, näm-

ligen med bagaren i Stockholm Christopher Kitz' änka, Helena

Hansdotter'. — Nils Bengtsson närvar vid 1627 års riksmöte, da

Knut Posse å sin hustrus vägnar besvärar sig över hans vapen på

grund av dess likhet med Forsstena-ättens. ^Och till att undfly

all vidhlöfftighet ville Nilss Bengtsson kalla sigh Ulffahne att vara

en åthskildnat emellan slächterna.» Nils Bengtsson och Christina

Nahlbäck hade en enda dotter:

Gunilla. [Anrep kallar henne felaktigt Sophia.] Hon gifte sig

omkring 1650 med Elias Marcusson Kruslock, vilken säger sig hava

' Med henne hade Kitz tydligen gift sig på äldre dagar. I ett föregående

gifte hade han 2 döttrar: Margareta g. m. Michel Wankelraut och Katarina g. ni.

bagaren Anders Pettersson.
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-'alt ifrån min barndom warit uthj Cronones krigstienster, och nu,

[o. 1653] Under H. K. ]\lay:tt Lijffgardij ähr>. Gunilla erhöll efter

modern Boda sätesgård, som dock frankändes henne 1654 och då

tillföll hennes syskonbarn Sophia.

Karl Bengtsson, Bengt Stigssons andre son, tycks efter fadern

hava ärft både Dunkers Storgård och Händö, vilket senare han

hade till sätesgård. Han bevistade riksmötet 1629, då Knut Posse

åter framträdde med sina anmärkningar mot vapnet. Ännu 1630

var han kvar i hemlandet men antagligen gick han strax därefter

ut i kriget, där han avlidit i slutet av 1632 eller början av 1633,

möjligen i VVittenberg. Han efterlämnade döttrar och hustrun

Ursilia Örnflycht, som var dotter till Udde Bengtsson till Granham-

mar. Fru Ursilia var en häftig och orolig kvinna, vars namn ofta

återkommer i Villåttinge domböcker. Medan mannen ännu levde

anklagas hon för att -'af ijfuer och wredc' hava huggit ned en

gärdesgård kring en omtvistad äng; hon skulle hava fått bygga

upp den igen, huar man icke hadhe sedt till hennes oförståndh och

att hennes man uthe i fiende land ähr>I — Med magen Olof

Hökeflycht processar hon ofta, varom mera nedan. — 1639 an-

klagas hon för lägersmal med -en ofrels person, grels Olsson
,

som då var i Tyskland. Hon påstod visserligen, att han. som
var styvson till hennes broder', Arn Uddesson, -lofuat henne ech-

tenskap och at han hafuer gifvit hänne een skeed till \vårtäcken,>

men dömdes dock fran frelse friheett'. Möjligen var det med
Grels Olsson hon hade den son Karl, som nämnes 1665. Han är väl

dä uppkallad efter hennes avlidne make; någon Ulftana var han näp-

peligen. Den 20 april 1673 begrovs i Dunker > Ursula Örnflygt^.

— Karl Bengtsson och Ursilia Uddesdotter hade antagligen 3

döttrar:

Magdalena eller Malin gifte sig omkring 1645 med OlofJöransson

Hökeflycht, säkerligen identisk med den av samma namn, som
nämnes i tab. 3 av Anreps stamtavla för ätten Hökeflycht. Sunds-

andö säteri^ hos Anrep skall förstås vara Sunds-Händö i Dunker.

Olof Jöransson, som 1665 kallas Cornett, tycks hava ägt Röhl i

Dunker, vilket han år 1658 sålde för 440 dl. s. in specie. 1659

måste han för gäld avstå till biskop Johan Matthiae i Strängnäs

även Händö, som han fått med sin hustru. Säkerligen har han

-varit en vild och oregerlig herre, både vid Villåttinge och Opp-

* Hans hustru har alltså varit gift förut med en Olof. såvida Arn Uddesson
ej efter skilsmässan från Sophia Rosenquist (orsaken var ett hans lägersmål) gift om
sig med eu Olofs änka.
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unda häradsrätter har han anklagats för våldsamheter; särskilt stod

han i spänt förhållande till sin svärmor, fru Ursilia. Redan 1647

omtalas sålunda, att han • hafuer och monge gonger uthi sit fyllerii

ridit till hennes gård i den mening att skiuta neder henne . Mag-

dalena synes helt hava stått på mannens sida mot modern. Vid

tinget 1663 erhöll Ursilia vittnesbörd av nämnden, att mågen är

»en fahrlig menniskia och handterar sin svvärmoder bättre Gudh
ganska illa I Nästa år anklaga de varandra ömsesidigt för - åt-

skillige injurier och skiälsord\ men saken förliktes. Länge hölls

ej denna förlikning, ty följande år i augusti uppträda de ånyo vid

tinget. Denna gång hade Olof Jöransson med en son och en dräng,

alla beväpnade, hemsökt svärmodern, där hon bodde i ett torp.

varvid drängen dödat torparen på stället. Ej långt därefter har

Olof Hökeflycht slutat sitt oroliga liv, ty i maj 1666 är Magdalena

Ulffana änka. Hon överlevde mannen i många år och nämncs

ännu i september 1684. De hade åtminstone en son, Christoffer.

^Jungf Margareta Högflycht» och »Beata Höökflycht>, som begro-

vos i Dunker resp. 6 okt. 167 1 och 8 mars 1685, voro väl också

deras barn.

Sophia Ulffana var även en dotter till Karl Bengtsson; hon

omtalas i en process om Boda gard i början av 1650-talet och

kallas då stundom fru. Hennes vidare öden har jag ej lyckats upp-

spåra. Förmyndaren Måns Uddesson Örnflycht sålde å hennes

vägnar Boda till Görvel Lagesdotter Posse.

N. Ulfifana gift med Erik Silfverbrand [Anrep: Silfverbrand

tab. 25.] säges av Anrep hava varit dotter till Bengt Stigsson.

men det är flera skäl, som tala för. att hon var dotter till Karl

Bengtsson: dels passar detta bättre med den ålder, man ungefär-

ligen kan beräkna för Erik Silfverbrand, dels kallas Magdalena

Ulffana uttryckligen för Zacharias Silfverbrands moster, dels för-

klaras härigenom det faktum, att förmyndaren för Erik Silfver-

brands barn ä dessas vägnar 1658 donerar till Ursilia Uddesdottcr

*halfva Händöötorp^ på livstid. Detta är ju helt naturligt, om
Ursilia antages vara barnens mormoder.

Källor: Villåttinge och Oppunda häraders domböcker. — Bio- .

grafica Ulffana i RA. — Svea Hofrätts arkiv: Lib. causarum

103:1 n:r 16; 103:1 n:r 5; 99:3 n:r 6.

A'. N-r.
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Gustav III:s politiska debut.

Bidrag till belysning av 1766—1769 års kris i Sveriges
historia/

Av Nils Forssell.

i april år 1766 hade som bekant Frankrike definitivt ändrat

sina signaler i förhållande till Sverige, då utrikesminister hertig de

Choiseul gav ambassadören i Stockholm baron de Breteuil order

att framför allt eftersträva en författningsändring till konungadömets

favör.^ De Breteuil invigde på sommaren år 1766 drottning Lovisa

Ulrika och kronprins Gustav i dessa planer. Den sistnämnde an-

knöt emellertid också via svenska sändebudet i Paris, greve Creutz,

personlig kontakt med de Choiseul. Creutz framförde i augusti

1766^ till Gustav komplimenter både från Ludvig XV och de

Choiseul och förknippade därmed en anhållan, att Gustav skulle

i ett brev till Creutz gengälda artighet med artighet. Kronprin-

sen har tydligen följt- den givna vinken, ty i okt. förklarade Creutz

för Gustav, att Choiseul väl upptagit, vad kronprinsen skrivit till

Creutz. Denne frambär därjämte en direkt hälsning från Choiseul

till Gustav, vilken är karaktäristisk för situationen: ^Eders Höghet

skall bliva mäktig en gång

* Under utarbetandet av en avhandlin^j om 1772 års K. F.. dess förhistoria

och grundtankar, har det befunnits lämpligt att i en förstudie precisera författarens

uppfattning av Gustav lll:s politiska personlighet, sådan den franUrädcr vid denna
tid. Frågan är. med vilka erfarenheter och med vilken grad av självständig vilja

han skred till den nya grundlagens redigering. En undersökning har dä visat, hur
betydelsefulla särskilt åren 170b— 1709 varit för hans politiska utveckling. Men hans
uppträdande under de<sa år innebär också en insats i Sveriges historia. En meto-
disk anmärkning ma tillika här förutskickas. Svenska texter ha utan ändring åter-

givits, men vad angår de franska, har ortografien moderniserats, men ordformerna

fått stå kvar. Förf:s anmärkningar till texten ha infogats i klämmer. Förkortningar,

som nedan användas, äro: RA. — Svenska riksarkivet, UB- — Uppsala universitets-

bibliotek.
^ Malmström, Sveriges politiska historia o. s. v., del VI, s. 7— 11.

^ Creutz" brev till Gustav UB. F. 509. Paris 'Vs 1766. Gustav III har för-

sett dessa brev fran Creutz med bl. a. följande, egenhändiga anmärkning: >ron y
decouvre les germes des ncgociations qui se terminérent par la diéte de 1 769.»

* Paris ^,10 1766. ^Toire aliesse sera yrande un Jour, voil.i ses propres mots.>

HULTIN har i sitt arbete om Creutz återgivit citatet så. att de Choiseul sagt, att

»kronprinsen en gång skulle bliva en stor monark». Men därmed karaktäriseras

yttrandet endast som en allmän artighet. Mot bakgrunden av de Choiseuls svenska

författningsprogram och brevets ovan återgivna lydelse får det emellertid en speciell

politisk vikt. som undgått Hultin. A. Hl LTlN, Gustav Philip Creutz. Hans levnad
och vittra skrifter. Helsingfors 1913, s. 187.
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Kronprins Gustav hade sålunda vid denna tid anledning att

anse sig som en betydande person, vid vilken inflytelserika sam-

tidsmaktcr fäste stort avseende. Hans självkänsla måste härigenom

ha erhållit stark näring, och det vore endast naturligt, om han av

dessa vinkar och förespeglingar mottagit ett kraftigt politiskt incita-

ment och om hans förhoppningar begynte att spänna sina vingar

till flykt. Han fick känning med de uppgifter, som väntade ho-

nom i Sveriges offentliga Uv, och om det är sant, vad som sagts,

att han företrädesvis under intr}^cket av ett stort ansvar förmådde

samla sig till en mer betydande anspänning av sina personliga

krafter,^ då bör denna franska hänvändelse till honom ha spelat

en icke oväsentlig roll i hans politiska ungdomsutveckling.

Kronprins Gustav mottog i slutet av augusti 1766 ett brev

från sin förtrogne greve Schetfer,^ vari denne kritiskt nagelfor

den ^stora deputationens^ nyss till den samlade riksdagen utgivna

betänkande om -^agarnes verkställighet». Scheffer pekade på de

ansatser, som i betänkandet gjordes att yttermera binda konungens

händer och yttrade sitt bekymmer inför utsikten, att förslaget

skulle gå igenom i ståndens plena. Konungen kan icke tvingas

till allt% tillade han.^ Det är icke närmare känt, vilken betydelse

detta Scheffers uttalande kan ha ägt i detta samband. Säkert är

emellertid, att kronprins Gustav pä förhösten år 1766 vid hovet

framträdde som malsman för den åsikten, att konungen icke borde

låta sig utan vidare nöja med det beslut, som ständerna komme
att fatta i denna sak.^ Adolf PVedrik gav också Gustav i uppdrag

att .författa ett utkast till dictamen ad protocolluni i rådet, och

denne framlade även ett dylikt förslag.

Det må lämnas därhän, om Gustav eller Scheffer därvid fört

pennan. Projektet präglades emellertid av en uttalad monarkisk

tendens med syftning utöver frihetstidsförfattningens ram. Adolf

Fredrik synes ha godkänt utkastet men på greve Axel von Fer-

sens inrådan uppskjutit dess föredragning i rådskammaren, till dess

ständerna åtskilts, något som mycket förtröt kronprinsen. Den
26 nov. skedde emellertid denna aktion, och det är betecknande,

' Stavknow, Konunor Gustav III. Göteborg 1910, s. 16.

UB. F. 514 inuehäiler de här citerade breven från Scheffer. Jfr om Gustav?
egen aninärknin.^ till dessa: Gkijkr. K. G. III:s papper. 1876, s. 7. Det i

texten å>yftade brevet, dat. Tyresö ''^ s 1766.
^ >Ce (jui nje parait certain, c'est que le Roi ne peut pas étre forcé a tout.>
* Se härom: Sv. Ak. Handl. Ny följd. Del XXIX. Bihang, s. 46, 60. Gus-

tavs brev till Lovisa Ulrika: UB. K.' 414, där ftirarbetena till diktamen förelij^sja.

F. 4S0. Adolf Fredrik t. Gustav. Drottningholm '^,10 176b. Malmström a. a. dei

VI, SS. 17, iS. Tk\(;berg, Om Catharina ll:s stora nordiska alliance.

Lund 1S63, s. 49, med några notiser efter danska ministerdepescher.
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att Adolf Fredrik därvid låtit Gustavs lust att framträda få fritt

lopp, i det att denne å konungens vägnar föredrog aktstycket i

rådskammaren. Som bekant enades nu denna om en erinran, vilken

de ej blott ville föra till protokollet, utan även i konungens per-

sonliga närvaro föredraga, något som denne dock envist avböjde.

Intressant är nu att konstatera den roll, som kronprins Gustavs

namn spelar i de hemliga rådsprotokollen rörande denna sak. När

rådskammaren d. 8 dec. 1766 i konungens frånvaro sammanträdde/

yttrade riksrådet greve Gyllenstierna, att när rådets erinran even-

tuellt föredroges för konungen, kronprinsen icke borde saknas vid

detta högtidliga tillfälle. Denne hade nämligen icke allenast bevis-

tat sammanträdet av d. 26 nov., da dictamen föredrogs, utan - ock

sielf detsamma upläst\ Följaktligen torde han >til äfventyrs om
Regierings sättet samt Konungens och Nationens Rättigheter hafva

inhämtadt ett mindre redigt begrep, hvilket vore högst nödigt, att i

tid rätta och samedelst afböija de obehageliga fölgder, som eljest

af slika fördomar för framtiden upkomma kunde". De andra

rådsherrarna instämde häri, dock med ett tillägg, som kan inne-

bära en reserv^ation: 'sä vida Hans Kongl. Höghet vore tillika med
Hans Kongl. Maj:t närvarande i Rådkammaren *. Den 18 dec. före-

föll det, som om utsikterna för rådets konstitutionella aktion hade

ljusnat. Löwenhielm ansäg, att han dagen förut av konungen hade

fått formligt löfte, att denne d. 19 skulle i rådskammaren nådigt

åhöra den ifrågasatta erinran. Gyllenstierna upprepade nu sitt förra

önskemal, att kronprinsen dä borde göra konungen sällskap liksom

d. 26 nov^, och tillade, att detta vore desto mer behövligt, da

^Han nu dessutan är uti de yngre åren stadd, då irrige Intryck

lättast kunna inhämtas, och således nödigast blifver att dem i tid

fbrekomma>. Löwenhielm, såsom den medlande och försiktiga po-

litiker han var, yttrade med anledning härav, att någon vid läg-

ligt tillfälle ktmde för kronprinsen uppläsa rådets erinran. Det

visade sig emellertid nu, att Gyllenstierna icke företrädde någon

isolerad uppfattning utan tvärtom i detta fall representerade en

grupp av rädsherrar med en stadgad och lidelsefullt omfattad åsikt.

Riksråden Kalling och Ribbing yrkade nämligen nu pä att, därest

icke kronprinsen vore när\-arande, när rådets erinran föredroges

för konungen, tvenne radsherrar borde delegeras för att för honom
uppläsa rådets mening. Ribbing erbjöd sig personligen att i säll-

skap med någon annan träda i bräschen, och betonade, att saken

vore^^gelägen, ^hälst ingen bättre än Herrar Riksens Råd vore i

* RA. Hemliga rådsprotokoll 1766.
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stånd att underrätta Hans Kongl. Höghet om de rättigheter, som

Konung och ständer tillhöra-. Det var uppenbarligen fråga om en

formlig admonition, som skulle högtidligen ställas till kronprins

Gustav. Löwenhielm framträdde nu återigen som den försiktigt

och konciliante medlaren. Han bestred, att rådet ägde någon

^skyldighet- att i dylika fall göra meddelanden till kronprinsen,

»som redan kommit till mognare åhr, och kanske med mindre be-

hag skulle anse, om man med någon art af undervisning ville ga

honom till hända . Även riksrådet Friesendorff r\xkte nu i elden

pä Gyllenstiernas, Ribbings och Kallings sida, men hans inpass

provocerade endast ett ytterligare förtydligande av Löwenhielms

ståndpunkt. Denne förklarade nämligen, att -om en sUk under-

rättelse ej med försiktighet och på varsamt sätt Hans Kongl.

Höghet kronprintzcn meddehes, skulle sådant, i stället för god verkan,

kunna åstadkomma obehageliga discussioner. att Hans Kongl.

Höghet kunde säga. att Han sådane påminnelser hvarcken behöfde

eller någonsin begärdt . Löwenhielm säge gärna, att rådets erin-

ran vid lägligt tillfälle upplästes för kronprinsen, men det borde

ske ;>decenti modo-. Slutligen skisserade riksrådet Lagerberg en

förmedlande linje. En enda rådsherre borde framföra rådets utta-

lande till kronprinsen, och det borde ske på fogligt sätt. Försik-

tigheten torde fordra, sade han, att man med desse Uplysningars

meddelande sökte undvika alt hvad i en eller annan måtto kunde

stöta högbemälte herre . Riksrådet Liewen sekunderade Lager-

berg med förslaget, att Löwenhielm själv borde åtaga sig detta

delikata uppdrag. Hela saken förföll, i och med det att konung

Adolf Fredrik alldeles nekade att villfara rådets önskan att per-

sonligen mottaga föreställningar.

De hemliga rådsprotokollens vittnesbörd från senhösten år

1766 synas märkliga, därför att de i det offentliga dokumentets

form giva besked om de intima tänkesätten inom kretsen av kron-

prins Gustavs mest betydande politiska motståndare. Det är för-

denskull dessa meningsutbyten här sa utförligt ha ätergivits. Det

framgår av dem, att mössornas kor>'féer åtminstone icke värdesatt

kronprinsens betydelse lägre, än hans vänner av motsatt bekännelse

gjorde det. Gyllenstierna, Kalling. Ribbing, Friesendorff — det

är en hel grupp av mössornas spetsar, som måhända egentligen

siktade på kronprinsen, när de ville admonera konungen, och

vilkas föregivna åsikt, att Gustav ännu vore en prins i -yngre åren .

vilken löpte fara att gå vilse i politiken, tydligen motsäges av de-

ras åstundan, att in amplissima forma låta honom vederfaras en
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svår förödmjukelse. Men kanske än tydligare framgår den vikt,

som man tillmätte Gustav, av Löwenhielms och Lagerbergs för-

siktigt förmedlande förslag. De förklarade öppet, att det vore

stor fara för, att Gustav skulle komma att grundligt snäsa av dem,

som nalkades honom med närgångna förmaningar, ty han vore —
menade Löwenhielm tvärtemot alla antydningar i motsatt riktning

— kommen till mo^en ålder. Han kunde väntas taq-a sin värdie-

het i akt. Lagerberg understry^ker det intryck av oberäknelig käns-

lighet och oro. som ständigt skulle förbliva insigniet på Gustavs

personlighet. De hemUga rådsprotokollen från 1766 ådagalägga

tydhgt, att de framskjutna mössorna vid denna tid i Gustav sågo —
icke någon förvekligad, drömmande yngling, vilkens hugskott för-

nämligast gällde teater och apparition — men en beslutsam, verk-

sam kraft, betydelsefull icke allenast på grund av den officiella

plats, han intog som rikets kronprins, utan fastmer genom en egen

vilja och ett eget initiativ. Det är sällsamt att följa den irriterade

uppmärksamhet, varmed dessa i den inre politiken grånande vete-

raner beledsagade tjuguåringens första självständiga framträdande.

Icke minst fängslas betraktaren härvid av den iakttagelsen, att den

första scen, på vilken Gustav sålunda agerar i en politisk roll, icke

är mer offentlig och mindre riskabel än frihetstidens sekreta råd-

kammare.

Kronprins Gustavs journal' lämnar en serie värdefulla upplys-

ningar både om hans dagliga liv och om hans intressen under

tidrymden från och med d. 10 mars 1767 till och med utgången

av år 1769. Till sin uppränning och sin genomgående disposition

är denna dagbok en serie anteckningar, berörande rådssammanträ-

den. Ar 1762 hade ständerna tillerkänt Gustav rätt att bevista

rådskammarens sammankomster, men till följd av Adolf Fredriks

uttalade önskan deltog Gustav tillsvidare endast i konungens per-

sonliga närvaro i dessa. Journalen begymner med den notisen, att

konungen nu befallt Gustav att inträda i utöfningen af hans rät-

* UB. F. 478. Sidhänvisningar i citaten motsvara numrering i själva hand-
skriften med arabiska sitTror. Gkiif.k, a. a., upptager ?. 40—43 en del betecknande
översättningar ur dagboken, ägnade att illustrera och komplettera den karaktäristik.

som i texten gives av densamma. Handskriften har i senare tid försetts med ett

försättsblad med följande notis: >Pä svenska, med anmärkningar pä fransyska över

bevistandet av Rådets sessioner fran d. i [I] mars 1767 till d. 7 sept.' 176Q. Xagra
anteckningar för 1770 sauit ett löst blad för samma är. Tillsammans 109 bl. inb.

in 4°. För 1770 tinnes dock den uppgiften om Ciustavs bevistande av radssessio-

nerna, att han efter d. i maj av sjukdom förhindrats att närvara vid dessa.
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tigheten, och att han nu utan vidare omständigheter tagit plats

i rådet. Avsikten betonas ävenledes. Den var att »göra redo för

honom [konungen] för allt, som tilldrog sig^>.^ Således även detta

ett uttryckligt erkännande av att Gustav numera tillmättes en per-

sonlig vikt. Vissa notiser illustrera yttermera denna Gustavs upp-

gift i rådet som en kontrollant å monarkens vägnar. För d. 13

nov. 1767 äro de trenne första punkterna av rådets deUberationer

bokförda, men därefter avbrytas anteckningarna med orden: Le

roi entra!^ Geijer^ har anmärkt, att »stundom har under föredrag-

ningen hans penna lekt med ritningar, med fördelning af roller

vid hovspektakler eller med verser, som dock alltid ha avseende

på det förevarande ämnet Iakttagelsen äger sin riktighet,

försåvitt som journalen inr^^mmer en stor del gods av antytt slag.

Men har Gustav också under föredragningarna-^ gjo^t sig skyldig

till dessa små utflykter? Spörsmålet kan vidgas till att omfatta

själva frågan om, när och var journalen avfattats. Därvid kan det

vara av intresse att till jämförelse upptaga ett brev från Gustav

till greve Scheffer, skrivet i april 1767.'* Det innehåller en del

notiser, främst om rådets behandling av frågan om en traktat med
England. Gustav rubricerar nu detta brev, helt parodiskt: >'I Kong.

M: Rådkammare , och han råder Schefter att väl desinficera det-

samma, ty det vore skrivet med kanslipresidentens penna pa greve

Horns papper och i själva rådkammaren. Det synes därav, att

Gustav därstädes både hade tillfälle till annat än att spela den

högtidliga åhörarens roll och icke tvekade att begagna det, om så

fbll honom in. Men granskar man hans journal, frågar man sig

ändock, om Gustav verkligen i sittande råd hängav sig åt att av-

fatta alla dessa reflexioner av mycket intim art. Sjålva dagboken

synes också giva vid handen vissa tvivelsmål i denna punkt. För

d. 1 1 mars 1768^ anmärker nämligen Gustav, att han t^^värr icke

* > le Roi m'ayant hier ordonné d'entrer en exercice de mes droits

pour Lui rendre compte de tout ce qui se passait, j*ai pris ma pluce sans autre forme.»
' S. 102.

3 A. A. s. 40. En liknande uppfattning hos Erdmann, Gustav III o. s. v.

1907, s. 205, noten.
* V* 1767: > je vous conseille de la [la lettre] bien fumer et parfumer. car

elle est rcellement ])estiférée. Ost avec la plume du premier ministre sur le papier
du comte de Horn et dans la chambre du senat, que je vous écris>. Den gäckan-
de tonen är oförtydbarl

^ S. 129, 130: »depuis le iS de janvier jusqu'au 10 de mars j"ai assisté ré^u-

liircment au senat n'ayant pendant tout ce temps manqué que deux sessions, inais

les tmcas^eries domestiques et publiques, une santé dérangée ne laissant pas mon
esprit dans <on .-vssiette naturelie. ne me permirent pas de soutenir mon journal avec
mon ancienne exactitude: j'en suis tres faché, ce temps ayant été rempli par de?
delibémtions fort importantes sur Tétat délabrc des finances et surtout le dépérisse-
ment des forges — —.»
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frän och med d. i8 jan. till d. lO mars medhunnit att göra några

anteckningar, ty anledningar av offentlig och enskild art hade for-

hindrat honom från att föra journalen med hans »forna noggrann-

het"^, ehuru han >-regelbundet närvarit>^ vid rädssammankomsterna.

Det synes därav, att han icke haft för vana att föra sina anteck-

ningar under dessa, utan efteråt, förmodligen då med stöd av i-

rådet verkställda, spridda annotationer. IMen har detta varit hans

metod, så blir det också vida naturligare, att dagboken efter hand

antagit karaktären av en -journal intime>, med mycket varierande

innehåll. Efter en notis av d. 6 sept. i/öq"" om att > åtskilliga Ju-

sticie ärender» föredrogos i rådet, följer en anteckning av d. 5 april

1770, som förklarar, varför han icke under den mellanliggande

tiden fört några annotationer. Först hade konstitutionssaken tagit

hans uppmärksamhet i anspråk, men sedan hade han tappat nyc-

keln till sin låda och icke återfunnit den förrän sistnämnda dag.

Det är uppenbart, att dessa uttalanden tyda i samma riktning som
det av d. 11 mars 1768. Journalen giver i allmänhet ett intrjxk

av vederhäftighet, vad beträffar de faktiska upplysningar, som däri

meddelas. Ett par konfrontationer med andra dokument ha be-

styrkt detta.

^

Gustavs annotationer från rådet förefalla att vara avfattade med
god blick för det väsentliga i ärendernas behandling. Särskilt har

han därvid uppmärksammat de utrikespolitiska spörsmålen. Rap-

porterna frän Polen och Turkiet bliva stoff för personliga utvik-

ningar och reflexioner. Corsicas frihetskamp under Paoli prokla-

merar han på hösten 1768^ som ett eggande exempel på heroisk

kamp mot ett övermäktigt öde. För övrigt passera alla de större

händelser, som utf}lla denna period av Sveriges historia, åtmin-

stone antydningsvis revy fran kronprinsens utkikspost. Men i an-

teckningarna skymtar också rådkammaren själv, den debatterade

* > — — depuis ce tenip< on entama la grande affaire de la constitution.

Cette affaire importante m"occupa tellement. que ie ne pus soutenir assez Tattention

pour continuer de marquer dans mon livré les choses importantes qui ?e passaient

depuis ce temps. Je perdis la clé de mon tiroir et ne l ai rttrouvéc qu*auiourd'hui

5 d'avril 1770. 3 annce> revolues depuis ma premiere entrée au sénat>. Man upp-
märksammar, att Gustav i alliiidniiet talar om att han bort införa de > märkliga fakta»

i dagboken! Dennas karaktär hade efter hand förändrats.
' Dagboken s. 152, 156 om anmälan och föredrat^ninj; av de hesvärsskrifter. som

Gustav medfört från sin resa i Bergslagerna, jämfört med radsprotokoller uti inrikes

civil ärender för år 176S, 3 Tom. for d. 3 och S nov. RA. I dagboken s. 151
en tydligen efter d. 31 sept. gjord redogörelse för Gustavs olika uppehållsorter fr.

o. m. juli. Hau uppgiver där. att han d. 12 sept. befunnit sig i Söderfors och d.

14 i Gävle. Uppgifterna stämma precis med dem i ett brev fran honom till greve

.SchefTer av d. 14 sept.

^ S. 163, 164 anteckningar för d.
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flocken av myndiga politici, stundom i drastiska och ironiska dag-

rar. Man tycker sig skönja kronprinsens uttråkade min bakom en

notis som denna från lördagen d. 25 april 1767: >^oviktig och lang

deliberation om Rådets drängars vita silkesstrumpor.-*"' D. 5 maj

s. å. gick det en smula värdslöst till i den höga kretsen." >"At-

skilliga krigsärender^ företogos bl. a., men dessa äterfunnos ej pa

någon Hsta. Kronprinsen tvivlar pä, att sekreteraren kommit till

rätta med protokollet, -ty denna dagen war ganska bullersam .

Vilken ögonblicksbild frän den stormdigra hösten 1768 gives

icke i följande notis från sammanträdet d. 3 nov.,^ då Bergskolk-

gii svaromål pä en diktamen av riksrådet friherre Funck anmäldes:

»man gjorde en ganska ful min^ vid dess genomläsande. Det be-

nämndes -J^ergs CoU. libel mot Rådet, enfin le spectacle s*ouvrit

aujourd'hui et si la fin de la comédie est aussi plaisante que Ic

commencement, on n'aura sujet que de se réjouir mais Tim-

prudence et la hardiesse inconsiderée du sénat me font craindre

pour ces messieurs que la farce ne finisse tragiquement . Det är

den till det yttre lugne åskådaren, som fixerar sin motståndares

attityd, ögonblicket innan den avgörande uppgörelsen sker. Frän

sammanträdena under själva den konstitutionella krisen i de-

cember äro notiserna nästan komiskt lakoniska, säsom: »grälades

ganska mycket eller, från d. 16 till d. 20 dec. kl. i allenast:

»Interregnum >. 5 På ett representativt sätt återspeglas emellertid

det ironska, gäckande lugn, som tyckes vara undertonen i dessa

Gustavs annotationer. i den litterärt utformade redogörelsen for

vad som skedde i rådet d. 19 jan. 1769. Punkt 4 pa den ordi-

narie föredragningslistan var just under behandling:^

»Comme^ nous étions occupés ä cette délibération. M. de Frieseir

dorf entré tout effaré et interrompant le rapport que le secrétaire dc

revision faisait, dit (\\i\in bourgeois était monté pour avertir que les 50
anciens s'étaient battus ä T Hotel de Ville, que le peuple s'était ameuté

et que déja trois hemmes étaient sur le pavé, que la Place des Nobles

et le Kyrbrink étaient remplis d'un peuple furieux et qu'une sedition

funeste était prés de s allumer. La peur s'empara de tout le sacré

' S. 49.
S. 61.

3 S. 153, 15.4.

* S. 16S, ant. för d. 12.

5 S. 169, 170.
' S. 176, 177.
' Författaren har här och i tvenne andra fall avvikit frän regeln att placeru

citaten i not och att uttala sin egen mening om förloppet i texten och i stället

i denna inr>'ckt citat, vilka därefter kommenterats. Anledningen har varit, att de:

anförda har förefallit vara av vikt icke endast som bevismedel utan också som
litterärt dokument.
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college. On voulut donner- ordre d'assembler la garnison, faire marcher

des canons, et on allait exécuter ses re'soIutions sans s'informer de la

vérité et de Torigine de la sédition. S [a] M. [ajesté] sorut pour don-

ner, Elle-méme, les ordres au capitaine des Gardes. On se repentit un

moment apres d'avoir laissé sortir Le Roi, et la peur falsan t voir des

géants pour les combattre, on crut que la revolution allait se faire, et

on commencait déjcä ä délibérer, ([uand le capitaine des Gardes entra

et avertit le senat de la part du Roi, qu"il n'y avait personne dans les

rues et sur la Place des Nobles et ([ue tout parait fort tranquille. Le
ridicule de cette affaire tomba pleinement sur M. de Friesendorf c[ui

platement avait été sai^i de frayeur sur le rapport d'un boulanger battu

et qui par cet eftroi avait pensé engager le senat dans de fausses

démarches qui méme auraient par leur faute pu troubler la trancjuillité

publique."^

'

Det förhatliga mössrådet hade således ocksä gjort sig löjligt,

men konungen hade bibehållit sans och fattning, och man kan väl

föreställa sig den triumferande skadeglädje, som vid ilbudet härom

spred sig i allt vidare kretsar bland rojalisterna.'' Men i den klara

objektiva framställning, som Gustav giver oss, far den lilla tilldra-

gelsen förvisso också en mer allmänt symptomatisk betydelse.

Friesendorffs huvudlöshet och rådets panik återspegla ofrivilligt

hela den inre osäkerheten, känslan av att marken vore undermine-

rad och sviktade under fötterna, som efter 1768 ars bittra erfaren-

heter vunnit insteg i mössornas sinnen. Man kände med sig. att

makten och myndigheten var allenast en rättslig fiktion, och man
ryggade hysteriskt tillbaka för varje bud om dunkla rörelser ute i

folkdjupen. Det är en gripande inblick i den psykologiska upp-

lösningsprocess, som föregick frihetstidsförfattningens sammanstör-

tande, vilken Gustav här med mästerlig hand givit oss.^

* Gustav fogar härtill följande citat: >0u veux-tu fuir- Le Fantome est

au fond de ton ca-ur. Julie ou La Xouvelle Heloise par J. T- Rousseau». Det
vore säkerligen en tacksam litteraturhistorisk uppgift att spåra lyoo-talsroniantiken

och speciellt inflytandet fran Rousseau i Gustavs brev och skrifter under dessa är.

Denna strömning jämte intlytandet frän kardinal de Retz' memoarer har varit av

vikt för honom.
^ S. 178. d. "'',1 1769. Anteckningar fran rådet: »2) det bullret igår företogs

och grälades ganska mycket». 1 radsprotokollen nämnes intet om denna sak. R.

Prot. uti inrikes civilärender d. 19 och 20 jan. 1769. RA. Där säges emellertid,

att de i journalen nämnde varit vid sammanträdena när\'arande. Journalens tillför-

litlighet i andra stycken liksom inre kriterier i Gustavs ovanstående framställning

göra emellertid troligt, att densamma är i förhållandena grundad och att uteslutningar

gjorts i protokollet.
^ Det må vara tillåtet att med anledning av det i texten anförda erinra om en

klassisk bild, som Lkopold v. Rankk givit av skräckens och panikens verkningar.

Han slutar sin skildring av Bartholomeinattens fasor med orden:
*Es möchte acht Tage nach dem iJlutbad sein. als Carl IX einst in der Xacht

seinen Schwager Heinrich rufen liess. Der fand ihn, aus dem Bett aufgesprungen.

weil ihm ein wildes Getöse verwirrter Stimmen den Schlaf raubte. Auch Heinrich

glaubte diese Stimmen zu vernehmen, als ob es in der Ferne schreie und heule,
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Det var naturligt, att ett fientligt råd, som sålunda befann si-^

i inre desorganisation, av konungen och hans anhängare betrakta-

des med föga aktning och att de sistnämnda eftertr^-ckligt reage-

rade mot de anspråk, som alltfort av mössorna framställdes på att

få dominera och genomdriva sin vilja. Flera exempel härpå äro

att hämta ur Gustavs anteckningar frän våren 1769.^ D.' 7 april,

omedelbart före sin avresa till riksdagen i Norrköping, utlåter han

sig slutligen på följande sätt: je pars et ne me remettrai jamais

sur cette chaise. si je n'en ai chassé les traitres qui les occupent

et qui depuis trois années ont vendu Fétat å Ma Russie et foulé au

pied la majesté de l etat et Le Roi qu'ils ont pour maitre-^ (da.g-

boken s. 184). Det är ord, skälvande av förakt och beslutsam själv-

känsla, och de ant}-da för oss, att Gustav icke förblivit overksam

under de operationer, som kort därefter i Norrköping ledde till

mössrådets störtande; därefter innehåller dagboken knappast mer

nåt^ra notiser av intresse rörande rådets överläsfo^ninfjar. Helt na-

turligt, ty med tillkomsten av hattradet bortföll ju behovet av en

kunglig kontrollant pä rädskammarens förhandlingar.

«

För sin forne guvernör greve Carl Fredrik Schefter öppnade

Gustav under nu berörda år gärna och ofta sitt hjärta, i synnerhet

när det gällde principspörsmal av filosofisk eller litterär art, men
även i frågor av dagspolitiskt intresse.^ Deras inbördes brevväxling

är därför en rik fyndgruva. Till förtroligheten torde i lika man
hava bidragit, att Scheffer numera över huvud behärskades av sam-

ma lidelser och tendenser, vilka inspirerade Gustav, som att den

förre icke utan en viss världsfränvändhet avstod fran att spela en

aktiv politisk ledareroll. I allmänhet kan det sägas, att Gustav i

dessa brev blottar ett starkt historiskt och politiskt intresse, men
det är att märka, att hans synpunkt i sådana frågor icke är den

statsrättsliga — denna representeras snarare av Scheffer — men
desto mer den filosofiskt samhällsbetraktande. Det är karak-

tobe, fluche und seufze wie am Tnge der Massacre. Man schickte in die Stadt.

um zu fragen, ob keine neue Unordnung ausgebrochen sei: die Antwort war. in der

Stadt sei allés ruhig, die Verwinrung sei in der Luft. Heinrich hat dieser Geschichie

nicht gedenken können, ohne dass sich ihm die Haare sträubten». Sämmtl. Werke,
Bd VIII. Leipzig iS6S, s. 23S.

' Se s. iSi, d. p. 3.: s. 1S2, 3
3 p. 4. >Le Roi se leva et dit avec un

air de mcpris: I Fredags bräckte mig R. R. Funck och R. R. Walwick et ounder-

skrifvit paper i Rådets namn och iag förbehöl mig at där om ytra mina tankar och

vilka äro här. Le Roi jeta son dictanien sur la table et se levant sortit sans presque

reg^arder le senat qui fort surpris de cette action resta interdit et confus».
' De citerade breven fr,^n Gustav till Scheffer,. UB. F. 419.
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teristiskt för Gustav, att. han allt emellanåt i dessa brev av en eller

annan anledning samlar sig till en exposé av vittutseende art och prin-

cipiell läggning, där hans brännande intresse för sak och hans ut-

präglade känsla för form och stil förmälas till en högre enhet/ I

detta samband må några utdrag givas av det brev, som daterats

Ekholmsund d. 26 maj 1767. Utgångspunkten är, att Scheffer ytt--

rat några ord om Voltaires brist på sann gudsfruktan^ och läm-

nat ett par notiser om angreppen ute i Europa på jesuitorden:

» — — malgré tout [ce] que pourra [l] faire les écrits de Voltaire.

tant que le monde subsistera, il y aura des préjugés et des cruautés.

— — en France ils [les jésuites] sont bannis, mais on y briile Bélisaire

et Jean Calas. On y traite Rousseau en criminel et Ton y défend

rEncyclopédie. Les jtisuites pourront étre anéantis — — mais il y aura

de nouvelles erreurs ([iii prendront la place des anciennes, et des horreurs

faites pour d'autres motifs feront regretter peut-étre les anciennes. Es-

pérer de chasser la superstition et de corriger la méchanceté des hem-
mes, c'est, je crois, chercher la pierre philosophale. Tant qu'ils vivront

en socicté, q\i\h aiiront des passions et des intéréts différents, ils seront

méchants et cruels. Il est beau de tenter de les corriger, il est pres-

qu'im]jossil)le de réussir. Malgré ce que vous me dites, monsieur, sur

Timpiété de Voltaire, je souhaiterais bien de lire ses nouveaux écrits.

Ils me scandalisent, souvent, mais leur style est si agréable et tout ce

qui vient de cette bouticjue est si intéréssant, que je souhaiterais bien

de les voir.-

Världen är sig lik och bättrar sig icke, och så länge männi-

skorna stå mot varandra med sina skilda intressen och passioner,

skola de också trakta efter varandras argaste, utan att låta väsent-

ligen imponera pä sig av vackra läror och reformförsök. Det är

Gustavs brådmogna förkunnelse mitt i upplysningens och världsför-

bättrandets, humanitetens och rousseauismens tidsålder. Det är nästan,

som förnumme man ur hans mun den store realisten Eredrik den andres

rÖst.^ Ändå förefaller det, som om man knappast kunde taga miste

på, att det är kronprins Gustavs egen stämma man hör — på dess

personliga och övertygade tonfall. Sädana intr^xk äro visserligen

av subjektiv art. Klart är, att vid ett historiskt studium man först

och främst har att fastställa själva de påtagliga fakta i deras kro-

nologiska följd. h^nbart på en sådan basis torde dock knappast

* Så t. ex. — utom de nedan i texten avtr^xkta proven på Gustavs epistolära

stil — breven till i^reve SchctTer daterade Åkerö 76 1769 och Ekholmsund ''/n s. å..

det förra resumerande riksdagen i Norrköping, det senare behandlingen av konsti-

tutionssaken på hösten 1769.
^ Scheffers brev 5 1767.
^ Jfr Fredriks trösteord till Lovisa Ulrika vid makens bortgång: >on se trompe

h coup sur, si Ton croit trouver dans ce monde plus de bien que de maux: c'est

le moins bon des niondes possibles» brev 5,4 177 1. Fkrsf.n, Hist. Skrifter. III.

Stockholm 1S69, s. 39S.

g—200337. Personhislonsk Tidskrift igjo.
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något sammanhang kunna rekonstrueras. En värdesättning mäste

också ske av de viljor, som inom detsamma verkat. Uttalad eller

outtalad, av mer eller mindre vikt, torde en sådan uppfattning

ständigt spela en roll i varje historisk framställning.

Därför skall i detta samband också framläggas en uppfattning

av kronprins Gustavs personlighet, sådan den synes framträda vid

1760-talets slut. I hans själ bodde redan tidigt på djupet den

ruvande och spefulla misstron mot allt och alla. Den hade upp-

stått och vuxit sig stark i hans känsliga och lättsårade sinne under

långa och prövande är och närts av hans allt klarare, livligt spe-

lande reflexion. ^Misstron blir liksom hans personlighets inre bak-

grund och fond. Det var dess kyla, som både nu och i det föl-

jande skulle hindra honom från att helt ställa sig under någon
' persons odelade inflytande, både inom politiken och det privata

livet. Känslan av högheten i furstens kall anslöt sig därtill och

fördjupade den hemlighetsfulla avskiljande cirkeln omkring Gustav.

Men naturligtvis var Gustav icke vid tjugu år någon 'färdig' ka-

raktär och allraminst någon deciderat mörk och förtvivlad natur.

Tvärtom har han hoppats bäde mycket och gärna, när konjunk-

turerna ha lockat och framgången och äran ha hägrat för honom.

Mot den inre bakgrunden av gnagande reflexion ha fantasibilderna

vinkat och eggat till handling. Hjältelivet blev hans ynglingaideal,

utdanat under trägna historiska och litterära studier och inspire-

rande till ett förhärligande författarskap. Hur tilltalades han icke

av kardinal de Retz' politiska filosofi, som lärde, att endast en

beslutsam handling, ett kraftfullt Alexandershugg, kan rädda staten,

när den obevekligt glider hän mot upplösning och undergäng/

Så rådde djupa kontraster i Gustavs natur. En inre oro och spän-

ning blev följden, och denna underhölls väl även av det neuraste-

niska drag, varav han redan vid mycket unga år så djupt var

märkt, och som kom hans temperament att skifta mellan sol och

skugga. Att hans yttre vänlighet och hållning mäste lida därun-

der, är förvisso uppenbart. Perioder av trött håglöshet måste in-

ställa sig."" Energien i hans väsen är emellertid lika omisskänne-

' Om de Ret7.' inflytande på Gustav, se Erdmann. a. a. s. 1S3 flf.

^ Greve Nils I5jelkes brev till Gustav under dessa år äro en god källa, i vilken

én äldre väns omdöme om hans karaktär klart reflekteras (UB. F. 49S). Jfr brevet

dat. Nyköping '\s 1767. 2 1768 skriver B. från samma ort: >pour ce qui est du

moment present, je ne vois guére d"autre ressource. que de s'armer de beaacoup
de patience, d'avoir la plus scrupuleuse attention sur la moindre de ses actions. nc

jamais faire ni trop d"impatience ni trop de nonchalance, éviter cgalement les appa-

lences du dcpit et celles de Tabattement. toujours se ménager des amis. jamai<

s*attirer des ennemis, et sans donner de la jalousie aux uns, ne pas irriter mal a





123

lig som de hämmande momenten där inom. Det är de tvenne

polerna i hans natur, och måhända kan man spåra en inre växel-

verkan dem emellan i den febrila iver att göra sin vilja gällande

quand mcme, trots hot och faror, ja, i synnerhet under hot och

faror, vilken så ofta framträder i hans handlingar och uttalanden.

Under yttre tryck och ansvar samlade sig Gustavs motståndskraft

till kamp. Hans till regelrätt klarhet och överblick syftande in-

tellekt gjorde sig måhända därvid även gällande med sitt krav på
sammanhang och kontinuitet. Ett brev till greve Scheffer av d.

5 nov. 1767 är i detta hänseende belysande. Om raderna från

maj giva oss hans samhällssyn, karakterisera bl. a. följande utta-

landen hans personliga blick på Sveriges politiska läge:

» j'avouerais que nos finances ne m'inquiétent pas tant que

notre liberté, c'est-ä-dire 1 indépendence de 1 état et sa grandeur vis-ä-

vis de Tétranger. La Suede me revient comme un creux båtiment qui

menace de tout coté de tomber en niine et qu*un bon architecte peut

encorc réparer mais ([ui risque d*etré brulé par Tincendie d'une maison

voisine si on ne hii apporte de Teau, — — —
j ai regardé les affaires

de finances comme desagréables -mais comme des malheurs arrivés

dans d'autres pays et sous tous les gouvernements, mais Taccablement

de la Suéde dans le moment present, Tindifterence de la régence sur

les affaires du dehors qui devraient leur ouvrir les yeux et méme les

lueurs d'idées d immiter la Pologne m effrayent, si j'ose le dire pour la

premiére fois.^>

Gustav vidrör utförligt de dagspolitiska frågorna samt över-

gick slutligen till att tala om de böcker, som för närvarande ut-

gjorde hans lektyr. Han hade studerat Plinii skrifter samt vore

nu sysselsatt med Ciceros brev till Atticus, och han säger:

»quand cette lecture sera finie, je prendrai Tite Live. Je veux

échauffer mon imagination de tous les principes de grandeur d'åme et

de patriotisme qu avaient les Romains. Ils sont toujours necessaires,

mais il me le sont plus que jamais dans la position, ou nous nous trou-

vons: il est heureux de suivre un chemin batu, mais il est plus glori-

eux de s'en frayer un parmi les ronces et les épines. Vous voyez bien

que mon imagination est bien barbouillée, mais Tesperance n'est j)oint

encore perdue. Tout le serait, si elie Tétait.»

Visserligen är den uppfattning hos kronprins Gustav, som ovan

kommer till synes, i mycket den för realiteternas värld främmande

ynglingens, och måhända är det befogat, att i de uttalanden, som

propo? les autres>. Fransett den kritik. Bjelke består Gustav, är att märka, att dea
förre därmed tager avstånd från de dä aktuella revolutionsplanerna. Se tiden an! —
Det är hans lösen. Motsatsen mellan denna och Gustavs aktivitet är symptomatisk.
Den skulle efterhand ulkri<talli-era sig i kontrasten mellan Lovisa Ulrikas kritik av*

kompositionspoiitiken och Gustavs handlingslusta ar 1771.
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ovan citerats, till stor del skada allenast ett entusiastiskt retoriskt

utbrott, även om man samtidigt medgiver, att brevet är av ett stort

biografiskt intresse. Man bör dock ej förbise, att det patos, som
däri kommer till synes, en gång utgjort en betydelsefull faktor i

Sveriges historia.

I brevet av nov. 1767 träder den energi tydligt i dagen, som
efter hand skulle sätta 1772 års omvälvning i verket. Synpunkten

på utrikespolitik och finanser i deras inbördes samband är icke

endast tänkvärd, utan även utpräglat personlig — låt vara att detta

Gustavs betraktelsesätt sedermera blivit av en för hans egen och

Sveriges framtid olycksvarslande innebörd. Det är en omständig-

het, som sannerligen icke förminskar intresset av detta uttalande.

Ytterligare intresse erhåller det tvivelsutan också därigenom, att

det ställer Gustavs ömmande under den närmast följande tiden

för den ekonomiska nöden i dagern av politisk agitation. Man
bevarar vidare i minnet den artistiskt utformade bilden av 1767

års svenska rike som ett fallfärdigt hus, vilket kan restaureras, men
för tillfället hotas av vädelden i grannskapet. Ty den är icke en-

dast plastiskt effektfull, utan också genial i den konkretion, var-

med Gustav förenat allt väsentligt i fosterlandets läge, — det för-

fattningsproblem, som han "själv såsom > arkitekt: löste år 1772 just

under åberopande av restaurationsprincipen, likaväl som den yttre

våda, som han så troget gav akt på, allt under det han förberedde

revolutionen. Och till sist — hur betecknande är icke den själv-

ironiska reservation, varmed Gustav avslutar sitt brev! Må för all

del ingen tro, att han personligen är pä något sätt bergtagen i

ögonblickets tankar och stämningar I

*

Det framgår icke på grundval av Creutz' brev till Gustav, hur

pass djupt den senare under år 1766 verkligen inlåtit sig med den

franska diplomatien. Man kan endast förmoda, att Gustavs aktiva

uppträdande i samband med förordningen om > lagarnas verkställig-

het» ägde ett stöd i den förvissning, som han ägde om att Frank-

rike vore välvilligt stämt gentemot en dylik politik. Från somma-
ren år 1767 finnas emellertid bevarade mer otvetydiga vittnesbörd

om hur mycket Gustav engagerat sig ät nämnda håll, och vilken

vikt han numera fäste vid sina franska förbindelser. Den anmärk-

ningen må emellertid förutskickas, innan framställningen närmare

ingår på denna sak, att man knappast synes ha rätt att i Gustav

se ett tamt och viljelöst redskap för de franska avsikterna. Vad
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ovan anförts om det ' drag av självständighet, som just under år

1767 gör sig gällande i hans uttalanden, strider mot en sådan

åsikt. Man behöver åtminstone icke i hans förhållande till Frank-

rike under denna tid skåda något annat och mera än ett utnytt-

jande av en konjunktur. I sin far och mor^ kunde han näppe-

ligen se någon personlig borgen för att en målmedveten monar-

kisk politik skulle kunna bedrivas. Minnena från år 1756 voro

ägnade att skrämma såväl dem som hov- och hattpartiets medlem-

mar från att i nödfall träda i bräschen för ytterliga åtgärder. Den
enda fasta punkt, han för sådana eventualiteter kunde lita- till, var

Frankrike. Detta land var dessutom både genom sina traditioner

och genom den politik, som proklamerats av de Choiseul, praktiskt

taget att räkna med som knytfäste för en strävan att återupprätta

Sveriges konungadöme och dess anseende. Och Frankrike låg

vidare alltför läncrt borta för att verksamt kunna vinna insteg- io o

Sveriges inre politik. Reflexioner av detta slag kunde motivera

Gustavs anslutning till hertig de Choiseul, utan att han därför be-

hövde alldeles binda sina händer.^ Visserligen kunna personlig

fåfänga över att vara uppmärksammad som politisk faktor och

kulturella sympatier ha spelat en viss roll för Gustav, när han med
så stor villighet mottog impulser och råd från Paris. Men även i

detta fall har måhända hans bakomliggande, kalla skepsis räddat

honom från att förlora besinningen. Sveriges situation var för öv-

rigt alltför komplicerad bade inåt och utåt, för att den skulle kunna

tillåta en sä uppmärksam iakttagare, som Gustav var, att förbise

alla andra hänsyn än dem till Frankrike.

Det synes, som hade baron de Breteuil likaväl som kronprins

Gustav och hattcheferna menat, att den förstnämnde möjligen en-

dast för en tid lämnat Sverige, när han i april 1767 avreste till

* Bekant är den skoningslösa kritik, som från alla sidor kom konungaparet till

del, och som även i kronprins Gustav ägde en målsman. Det är den atmosfär, som
sedan fortplantas till den gustavianska tiden. Man behövde endast på Gustav IIIis

person överflytta den uppmärksamhet, som skärpts under observation pa hans för-

äldrar. Det är de bekanta memoarernas egen livsluft! Fanns det en svag punkt,

nog utnyttjades den.

' Från dessa år finnes bevarat ett fragmentariskt uttalande av Gustavs hand.
som förtjänar att anföras: 'Pour nous délivrer du joug étranger établi par la force

et la trahison il n'est point de remede qu*un seul. Cest le secours d"une autre

puissance qui, trop éloignce pour nous donner des lois, est assez ä portcc pour
nons secourir, et cette puissance est la France. — — sur le sujet de m. de Choiseul,

une grande vivacitc des qu"il s*agit du systeme, de la fermeté et quelque fierté, lorsque
le \-Tai intérét de Tétat ou sa grandeur Texigent, me conservera [I] dans son estime.

Mais comme son amitic dcpend heaucoup de Tinfluence que je me conserverais sur

la nation et que c'est Li le point principal, c'ebt aussi le plus difficile.>. UB.
F. 414.
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Paris/ I juli blev det emellertid bekant för Gustav, att skilsmäs-

san var definitiv; denna underrättelse uppväckte hos honom den

djupaste bestörtning-. I ett brev till Carl Fredrik Scheffer uppma-

nade han denne att bruka hela sitt inflytande för att åstadkomma

en ändring- i den franske konungens beslut att återkalla de Breteuil.

Däri lämnar Gustav några upplysningar av stort intresse. Han
talar nämligen upprepade gånger om en underhandling, som be-

gynts, och nämner densamma »ömtålig och > viktig . Han kan

icke nog beklaga, att hela den fråga, som förevarit, genom ett

personskifte på den franska sändebudsposten, förts ut i det ovissa

och i vart fall förhalats. Det är ett brev bräddat av besvikelse

och otålicrhet."^ Schefter a sin sida svarade med lu2;^nande ord och

gick i borgen för den nu utsedde franske ambassadörens veder-

häftighet.^ Det framgår tydligt, att Gustav i Paris låtit frambära

sina betänkligheter mot de Bretuils förflyttning. Creutz meddelade"*

i oktober Gustav, att de Breteuil visserligen icke komme att åter-

gå till sin post i Stockholm, men att Frankrike långt ifrån skiftat

system, vad beträffade Sverige. Gustav själv vore det ^principala

motivet» i detta system och den enda faktor, av vilken man i

Paris egentligen hoppades något. Emellertid borde Gustav nu gå

* De Breteuil till greve Scheffer. Paris 'V; 1767. >Tant que mon sort a été

incertain, je n'ai pas voulu vous ccrire et depuis qu'il e?t décidé i"ai attendu une
occasion sure. — — Le Roy et son conseil n'oiit pas crus qu'il fut possible a la

dignilé de la France de soutetiir un aniha??adeur en Suede au milieu des circon-

stances qui sont si contraires aux principes de notre intiniitc, niais je puis protester

a V. E. que le dcsir que le Roy a de ramener ce sentiment dans toule sa force ne

saurait étre plus vif, et que S. M. est bien solidement déterminée a suivre avec la

méme chnleur les niesures de tout genre qui peuvent y contribuer. M. de Saint-

Priest arrivcra uiuni de tout ce qui convient a cet égard. Rydboholmssamlingen. RA.
'.Stockholm I767. >— — Vous sentez — — combien cet cvénement

nous est désavantageux et quelle joie il cause aux bonnets. D'ailleurs vous vous sou-

venez d'une ncgociation dclicate qui était entamée et combien il sera désagréable

de traiter des choses ainsi dclicates avec un nouveau venu qu'on ne connait pas.

qui a des notions peut-étre tres différentes des choses et principes contraires ä ceux

de son prédccesseur et peut-étre des manicres peu agrcables ou rebutantes.

adieu, monsieur! Vous verrez par le dcsordre de ma lettre, par les frcquentes repe-

titions, qu'elle contient. TetTet que revcnenieut dont il s'agit. produit sur nion esprit.

Il est trop vif et trop patriotique pour n"étre extrémement allanné de tout ce qui

touche le bien de rétat>. AfTektitionen är på slutet uppenbar, men den betecknar
snarast, hurusom reflexionen även här hejdar Gustav i hans stämning^utbrott.

3 Ek. 1-J6T.
* Jfr de Breteuils brev av d. 7, som delvis baserar sig pa samma infoniiation

som Creutz. Den senare skriver Paris '/lo 1767: > — — Il faut endormir la Russie

et les bonnets, les combattre de leurs propres armes et ne presser la catastrophe

que lorsque 1'ablme est creusé. — — Le duc de Choiseul m'a dit: jen jcrai mon
affaire. — — H faut ménager le militaire, le caresser infiniment. Vous tiendrez

par 1.1 la force de Tétat entré vos mains. La Suede est perdue pour jamais.

si vous ne réunisscz pas toutes les volontés par Penihousiasme de Tamour public

pour vous. — — Il faut se mcttre au niveau des hommes par des vertus simples

qui les consolent et qui les enchainent, Lorsqu"on croit voir son ami dans son mat-
tre, on ne vit, on ne respire que pour lui.»
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tillväga med den största hemlighetsfullhet och försiktighet, för att

insöva mössorna och Ryssland i säkerhet. Den nye franske am-

bassadören i Sverige, greve de St. Priest, skulle vid sin ankomst

vara bättre utrustad än sin företrädare — tydligtvis med ekono-

miska medel! Det gällde för Gustav att bU populär inom sitt

fädernesland. Det vore nödvändigt att omhulda krigsmakten, att

oupphörligt ställa sig in hos den." ]\Ien detta vore ej nog. Sverige

vore för alltid förlorat, om Gustav icke förenade alla viljor genom
hänförelsen av den allmänna kärleken till honom. Han måste upp-

träda enkelt och oförblommerat mot hög och låg. >Då man blott ser

en vän i sin herre, lever man blott, andas blott för honom.-- An-

demeningen i dessa råd är ju välkänd från dåtidens modeläror.

Den möter oss i Fredrik II:s ungdomsskrift Anti-Macchiavelli^,

och den hade säkerligen både fran denna källa och från andra håll

redan före oktober 1767 ingått i Gustavs medvetande. Men nu fick

idealet av den folk\'änlige fursten stödet av de Choiseuls auktori-

tet, och dessutom tillspetsades denna lära till ett taktiskt rad, som
måhända i det följande icke varit utan sin betydelse för kron-

prinsen.

Gustavs livliga, personliga reaktion mot de Breteuils återkal-

lande hade således bade framkallat en intimare kontakt mellan

honom och den franska utrikespolitiken och vallat, att den senare

för honom preciserat sina avsikter. Måhända har Gustav därmed

ock.så inverkat på utformandet av dessa. Materialet tillåter icke

något domslut i denna fråga. Säkert är. att episoden med de.

Breteuils återkallande i vissa konsekvenser snarare stärkt än för-

svagat Gustavs förhoppningar att kunna åstadkomma en politisk

förändring i Sverige.

* Enligt v. Feriens memoarer var det på konungens och drottningens initiativ,

<om kronprinsen under ar 176S började att deltaga i de militära övningarna. Detta
behöver ju icke utesluta, att Gustav också påverkats av sådana uppmaningar som de
Choiseuls. Fkrsen, Hist. skrifter III. Stockholm 1869, s. 39. Fersen erkänner, att

kronprinsen >förde befälet över mitt kompani med stor noggrannhet». Att Gustavs
hållning vid dessa övningar — i juni 176S — i överensstämmelse med de Choiseuls

intentioner verkligen blev en hallpunkt för uppmärksamheten framgår av följande

ord i ett brev till Gustav från grevinnan Bjelke, f. Duben. ll'V>. F. 497 Sturefors.

''7 176S): »Lorsque nous entendons louer de Votre exactitude et de Votre facon

de vivre å Lagårdsgärde par des gens impartials et méme par d aulres qui ju5qu"ä

present ont cherché de donner une interpretation peu favorable au moindre de
\'os actions, nos ames sont émus — — >.

' De Choiseul själv representerade som bekant en efter tidens mått frisinnad

åskådning inom fransk politik, >angliserande> tjugu ar innan en Monnier eller en
Maury i nationalförsamlingen förfäktade dvlika principer. Måhända har hans stånd-

punkt också varit skickelsediger för svensk utveckling, då han, såsom framställningen

nedan antyder, 176S rokoinmendemde. att en kupp borde sanktioneras av riksdagen,

och denna åsikt accepterades av kronprins Gustav och sedermera av denne realise-

rades år 1772, Om Gustavs humanitetsideal, jfr för övrigt Erdm.vn a. a. s. 180.
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Våren 1768 blev för kronprins Gustav en tid av spänning och

oro. Hans politiska hållning- under denna tid far enhet och mening,

om man antager, att han avvaktade greve de St. Priests snara an-

komst till Sverige. I vart fall stod han främmande för konung

Adolf Fredriks bemödanden i februari detta år att förmå rådet

att omedelbart sammankalla en riksdag.^ Han trodde icke på ryk-

tena, att i annat fall mössorna själva skulle taga initiativet till ett

riksmöte, och han betvivlade, att dessa skulle låta inverka på sig

i sådan riktning genom ett initiativ från konungens sida. Utgången

gav honom i båda fallen rätt.^ En revolutionsplan av Gustavs

hand finnes som bekant bevarad, daterad d. 9 mars 1768. Den
är symptomatisk för hans tendenser vid denna tid och även för

övrigt av stort intresse.^ För tillfället nödgades han dock skrin-

lägga alla dylika projekt. Gustav har själv uppgivit som anled-

ledning härtill, att greve de St. Friest mot förmodan dröjde att

anlända. Ett annat och med det nämnda samverkande skäl kan

hava varit de hänsyn, som Gustav och hans anhängare nödgades

taga till greve Axel v. Fersen, som bekant överste vid gardes-

regementet. Denne säger nämligen i sina minnen, att greve Scheft*er

och riksrådet Hiärne just i mars 1768 sökt vinna honom för en

revolutionsplan, men att han bestämt avåsat denna. Planen skulle

bl. a. ha inneburit, att man skulle fängsla rådet. Så långt talar

sannolikheten för, att Fersens uppgifter äro tillförlitliga.'^

En episod i samband med denna revolutionsplan är ägnad att

belysa Gustavs karaktär. Han stod under dessa år i brevväxling med
landshövdingen greve Nils Bjelkes maka, f. v. Diiben. Grevinnan

* Tidigare hade Gustav ansett, att konungen borde göra en sådan hemställan

i demonstrativt syfte: >je crois que d'obtenir une dicte est la chose impossible. ce-

pendant il serait indccent. si [I] le Roi ne parut pas du moins la demander». Till

greve Scheffer Stockholm 12 1767.
^ Gustav till greve N. Bjelke 'Va 176S (C. G. Malmströms avskrifter ur Kristi-

neholmsarkivet. RA.) I brevet talar han också om >un plan. que je conduis avec

toute la précaution possible, que j"ai cru impraticable jusqu"å cette heure, mais que
je coninience a croire niaintenant faisable». Vid mitten av februari begynner må-
hända därför den revolutionära krisen pä våren 1768.

3 UH. F. 414.
* v. Fersen, Hist. Skrifter. IlT. Stockholm 1S69, s. 40, 41. Dateringen av

den bevarade revolutionsplanen och Fersens uppgift om, att tanken varit uppe i

mars, stämma. Ett uttalande av v. Fersen d. 7 sept. s. ä. tyder också pä, att han
känt nämnda plan: >ne faudrait il pas pour premiére démarche, que le Roi fit arré-

ter le corps du senat et les principaux de leur faction, qu'ensuite il donndt un

manifeste etc.r> (R.\ , C. G. Malmströms avskrifter av franska ministerberättelser).

Men observeras bör, att de utförliga detaljer, som v. Fersen anknyter till marspro-

jektet, bevi-ligen förekomma i samhand med underhandlingarna på hösten 176S.

om vilka v. Fersen i memoarerna intet nämner. De kunna däremot icke påvisas i

de primära källorna från våren s, å. Beträffande dessa detaljer är det därför att

antaga, att en minnesförskjutning ägt rum hos v. Fersen.
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B. varnade honom på våren 1768 upprepade gånger för att alltför

mycket ägna sin tid och sitt intresse ät scen och teater. Hans

rykte lede därpå. Gustav replikerade d. 19 april bl. a., att han

haft sina goda skäl att låta tro, att han -utan att vara sysslolös,

icke välvde nägon betydande plan i sitt sinne'>. Han antydde

också oförbehållsamt, att han innerst absorberats av den nämnda

revolutionsplanen. ^ Naturligtvis har Gustav därmed varken kunnat

övertyga sin korrespondent eller efter\'ärlden om, att hans teater-

intresse ens vid en så kritisk tidpunkt endast utgjort en tom före-

vändning för honom. Dock har han med detta sitt uttalande låtit

betraktaren ana den intima spänningen i hans natur vid dylika

prekära tillfällen mellan å ena sidan hans städse vakna håg för

yttre apparition och glans och a andra sidan hans på djupet ar-

betande politiska lidelse. Och varför icke tro honom pä hans ord.

att den förra understundom för hans intresse degraderats till en

kuliss, som fick tjäna till att dölja förberedelser och planer av helt

annan och annorlunda allvarsmättad innebörd.' Man erinrar sig

hans förströdda sysslande med hovdamernas broderier aftonen före

d. 19 aug. 1772. Det är endast bismaken av affektation, som vid

de stora tillfällena skiljer Gustavs hållning från en enkel, manlig

självbehärskning.

Som en omedelbar fortsättning pä de ovan antydda intrigerna

mot den i Sverige rådande politiska regimen kan den bekanta

hänvändelse betraktas, varmed konung Adolf Fredrik i maj 1768

sökte och erhöll direkt personlig känning med hertig de Choiseul.^

I de intriger, som därtill anknöto sig, hava visserligen de bestäm-

mande faktorerna varit a ena sidan den franska diplomatien, a den

andra greve Axel v. Fersen, den förra i pådrivande, den senare i

återhållande riktning. Men kronprins Gustav har därunder utveck-

lat en betydande verksamhet, såväl genom den resa i Bergslagerna

i september, varunder han agiterade för monarkiens sak och in-

samlade besvärsskrifter mot rådet, som både förut och sedermera

i hovpartiets hemliga rådslag. Konung Adolf Fredrik stod visser-

' Gustav till grevinnan Bjelke Stockholm 4 176S (Malmströms avskrifter ur

Kristineholmsarkivei. RA.) Gustav hänvisar till ett iDrev av mars, i vilket han ut-

talat sig till Nils lijelke. Han fortsätter: >je ne veux que vous dire que j"avais

mes bonnes raisons pour faire croire, que sans étre inappliqué je ne roulais aucun

dessein important dans ma tete, et peut-étre vous auriez trouvé Texplication de cette

conduite par un évcneinent inattendu, si le retard étonnant et singulier de Tarrivee

de Mr de St. Priest n'avait dcrangc toutes mes mesures>.
" Se de följande händelserna under år 176S. Malmstk«3m a. a. VI, s. 49—80. —

Mot bakgrunden av denna framställning skissenis här en uppfattning av Gustavs roll,

vilken på grund av materialets ymnighet icke närmare dokumenteras, men som för-

fattaren utförligt ämnar styrka i annat samband-
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ligen personligen bakom kronprinsens reseföretag' men spelade för

övrigt en slät och passiv roll. ^ Drottning Lovisa Ulrika, som i

början ivrade för revolution, sökte från och med oktober anknyt-

ning med mössorna under tämligen orimliga förevändningar.^ Kron-

prins Gustav var däremot i det yttersta revolutionstankens målsman.

Därest han ej under denna kris så oförtrutet hade manat hattarna

till enighet omkring konungadömets sak, är det över huvud taget

tvivelaktigt, om de inrikespolitiska förutsättningarna någonsin skulle

ha mognat för de bekanta decemberhändelserna, och om ens möss-

rådets aktionering av kammarkollegium d. 8 dec. kunnat samla de

spridda och missmodiga hattcheferna. Men märklig är också den

anpassningsförmåga, som kronprins Gustav under denna kris ådaga-

lägger. Ehuru han emellanåt nedtyngdes av missmod över mot-

gångarna för hans strävanden, tröttnade han icke att liksom flytta

gränspålarna av sitt politiska program, allteftersom utsikterna för

konungadömets återupprättande minskades. Han accepterade i

november de Choiseuls plan att låta en omvälvning sanktioneras

av riksdagen och arbetade därefter, då han tillfullo uppskattade

de svårigheter, som v. Fersen påpekade, att förmå riksdagen att

godtaga en kupp, på att utfinna förmedlande former och verksam-

ma .päpressningsmedel, vilka kunde underlätta genomförandet av de

Choiseuls plan. När slutligen hattcheferna åtminstone för tillfället

helt avvisade revolutionstanken, favoriserade Gustav visserligen

alltjämt denna i hemlighcf* men inriktade samtidigt all sin. energi

på att verkligen framkalla en riksdag i legala former och att få

till stånd ett författningsprogram, som skulle kunna ena alla an-

hängare av en reform. Måhända dolde sig bakom dessa Gustavs

trägna ansträngningar också tanken, att något måste göras, om icke

Frankrike alldeles skulle taga sin hand från Sverige och varje

chance för framtiden förloras. Sedan det i december 1768 utver-

kats, att riksdagen verkligen till våren skulle sammanträda, kröntes

' Karakteristisk hiirför är punkt lo i den >Instruction pour mon fils>, som
Adolf Fredrik uppsatte före resan till Bergslagerna: »de vous rendre populaire et ne

point étaler le faste>. LB. F. 4S0.
' Jfr UB. F. 49S. Nils Bjelke till Gustav 176S: >Peut-étre le parti le

plus sage serait-il de laisser faire au temps et de tacher de profiter (s'il est possible)

des circonstunces ä veiiir, plutot que de vouloir accclcrer la niaturitc d'un fruit. de

qui Tarbre est ä nioitic pourri et le jardinier peut-étre uu peu trop philosophe».

Citatet visar, hur Adolf Fredrik ansägs vara ett hinder fur revolution.
^ Jfr S. J. BoKTinrs i Sveriges historia o. s. v. del V. Stockholm 1879, s. 194-

Det ma framhävas, att F. K. Sinkfair i det längsta omfattade revolutionstan-

ken. Hade icke nuissradets bryska uppträdande provocerat konungens abdikatioti.

föreligger kanske en möjlighet, att Sinklair och Gustav sedermera gemensamt skridit

till revolutionär handling. Sinklairs brev UB. F. 506.





•som bekant Gustavs strävanden såtillvida med framgång, att hatt-

cheferna med konungaparets gillande i jan. 1769 samlades omkring

vissa reformkrav i författningsfrågan. Bekant är emellertid, huru-

ledes 1769 års riksmöte visserligen föranstaltade mössrådets entle-

digande men däremot slutligen avisade varje tanke på en ; förbätt-

ring» av grundlagarna. Gustav hade, förklarade han med anled-

ning av denna utgång, hoppats på, att åtminstone ridderskapet och

adeln^ skulle gå längre än januariprogrammet gjort det. Nu, efter

misslyckandet, lekte åter revolutionsplaner i hans håg.

* Gustav till greve Scheffer Ekholmsund *' n 1769: >si elle [la noblesse] Tapp-
louverait par des raisons politiques. ce ne serait. que pouT ajouter des artides qui

j>uis3£nl le rendre plus salutaire>.
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Stockholms borgmästare och rådmän i äldre tid^

tillägg och rättelser till festskriften Stockholms rådhus

och råd, 2.

Av Frans de Brun.

Genom den stora branden 1419 förstördes alla i Stöckliolms

rådhus befintliga stadsböcker, och ifråga om tiden dessförinnan har

man därför endast att hålla sig till de urkunder, som kunna nnnas

i övriga arkiv, utom och inom landet. Någon systematisk behand-

ling av detta material kan icke komma ifråga rörande stadens topo-

grafi, därtill äro uppgifterna alltför fragmentariska.

Emellertid kan nog åtskilligt vara av värde för personhistorien,

och jag förmodade därför att den. som åtagit sig att ur de tryckta

källorna för tiden före 1420 göra de för festskriften Siockho/jns rad-

hus och råd, 2 (i det följande citerad Radsmatrikeln) behövliga ut-

dragen, därvid även skulle beakta de övriga Ostersjöstädernas me-

deltida diplomatarier. Av arbetets företal fann jag emellertid se-

dermera, att arkivarien N. Östman lämnat detta ät den framtida

forskningen. Då jag för en tid sedan kommit att genomgå en del

tyska och finska urkunder och där\'id även vunnit upplysningar be-

rörande Stockholms råd under den äldsta tiden, har jag trott, att

det måhända kunde vara lämpligt att publicera dem. Samtidigt a i

har jag tagit med rättelser och tillägg ur svenska urkunder, som

vid matrikelns utgivande blivit antingen förbisedda eller missför-

stådda.

Genom tillmötesgående av riksbibliotekarien I. Collijn har jag

blivit satt i tillfälle att i korrektur få taga del av hans mönster-,

gilla edition av i:a bandet av Helga Lekamens gilles handlingar,

varför jag härmed uttalar ett vördsamt tack.

För den yngre medeltiden likasom för Vasatiden torde felaktig-

heterna i Rådsmatrikeln i allmänhet ej vara av svårare art än att

med deras rättande kan anstå, tilldess att tillfälle i varje särskilt

fall erbjuder sig.
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För såväl borgmästare som rådmän bibehälles den i Rädsma-

trikeln använda numereringen; granskningen omfattar 57 borgmästare

och 60 rådmän. Av borgmästarne torde 5 böra str>'kas och av

rådmännen 2 ä 3; i stället böra införas 6 nya rådmän.

Borgmästarne.

/. Gödekc van Mtiuel. En borgare med detta namn fanns

år 1259 i Lybeck. Huruvida han var identisk med den, som av

hr Ostman uppgives ha varit borgmästare i Stockholm, är ovisst,

likasom anledningen till att han titulerades herre. I Rigas råds

skuldbok för åren 1286— 1345 förekommer Alanus de Memela:

Wolterus de Memela var radsman i Greifswald 1325 ^-,'7, Godfridus

de Memela scolaris episcopi fanns i Osil 1320 s. En Johann

van Memele levde i Wismar 1273. 1281, Wlken hade 2 söner:

Tiedeman och Liideke, båda i Wismar och nämnda före 1293.

2 och ^. Tideman f ris. Något avgörande skäl för att anse,

att här är fräga om tva personer med detta namn, fmnes ej. För-

sta gängen namnet Tideman Fris förekommer i urkunder är 1282,

och sista gången han omtalas som levande är 13 18, således med
en mellantid av 36 är. Titeln herr (dominus) samtidigt med bor-

gare (civis) i Stockholm bevisar ej, att han har varit borgmästare,

enär i äldsta tiden — i likhet med vad i regel var fallet t. ex. i Ly-

beck och Reval — även radmännen stundom fingo denna t\i^\. Sa

omtalas 1396 'ö
- her Gyze Kruze radhman tome Holme . Johan

van der Beke kallas i ett brev av 142 1 9 för herr, oaktat han,

åtminstone enl. ämbctsboken. da varken var rådman eller borg-

mästare.

Tideman Fris fick av konung Magnus Ladulås gåvobrev pä ön

Argsö (den västra delen av Värmdön, begränsad av Sagsjön) med
allt tillhörande såväl i längd som bredd quattuor quoque solidos

terre cum dimidio in bolstompt>, d. v. s. även inberäknat 4 ^'2

örtugland jord i Bolstomta (pa ArgsÖ).

7. Henrik vaii Heden. En person med detta namn finns pa lista

i brev till Lybecks råd från slutet av 1200-talet. En riddare hos

hertigen av Pommern, Heinrich Heden, nämnes 1284 '-^ 1286''^, lo,

1 291 '"'
s. Namnet förekommer i Stockholm ännu sa sent som 1473.

da Arent van der Heedhe vann inträde i Helga Lekamens gille.

8. Johannes Berkhof. Mellan de olika förnamnen Joan, Jon,

Jogan, Johannes, Johan (= det tyska Johann), Jöns. Jens, Hans
gör Östman just ingen åtskillnad. I regel skriver han de tre första





som Johan men också det tyska Johann på samma sätt, ehuru det

är den tyska formen för Johannes. Riktigast hade varit att sam-

manföra de tre första namnen till Joan; de fyra sista äro endast

andra former av Johannes. När i svenska medeltida urkunder Jo-

han förekommer, kan man vara fullt säker pä att det är fråga om
det tyska Johann. — Johann Berkhof var enl. lybsk urkund radman

i Stockholm 1353 En syster till honom vid namn Kristina

bodde dä i Lybeck och likaså hans son Rotger.

En annan borgare där, Rotger Berkhof, nämnd 1302 (eller 1303)

och 1306, var väl en äldre släktinge. kanske broder till rådmannen

i Stockholm. Släktnamnet förekommer ännu tidigare i Lybeck:

borgarne Herman B. 1292 och Hinrik B. 1285. I livlänsk urkund om-

talas tre bröder Daniel, Herman och Tilo B. är 1351 samt Johan-

nes B. med sönerna Johannes och Herman är 1350. En Johann

v. Barkow (Berkowe) omtalas i mecklenburgsk urkund 1294 ^'/lo.

//. Folqiiiji Brakel. Släktnamnet var mycket vanligt i Os-

tersjöstäderna under medeltiden. En Johannes Brakel fanns i Stock-

holm 1324^/7 och i Nyköping Tidike B. 1352 Otto Brakels

i Sverige nämnes 1484 '^,5. Se för övrigt nedan under n:r 15.

12. Albert Grotte. Var borgmästare ännu 1375 ^'9 men
fanns ej med bland de sex borgmästare, som uppräknades Helga

kors' dag är 1376 (d. v. s. antingen den 3 maj eller den 14 september).

Han torde alltså ha dött, eller åtminstone upphört att tjänstgöra

som borgmästare, någon dag mellan 1375 "9 och 1376 9.

En Gobelinus Grote var borgare i Stockholm 1371

en Johannes G. i Rostock 1342 '12, och köpmannen Hannekin

G. omtalas 13 15 V4 etc.

/j. Alf Grrcerodeii' Uppräknas bland syskon i Helga

Lekamens gille, vilka dött före är 1421. En brorson med samma
namn omtalas i lybska urkunder 1422 och 143 1. Då denne också

var brorson till borgaren i Lybeck Heinrich G., var den sistnämn-

de broder till borgmästaren i Stockholm. I Stockholm omtalas en

Henrik Grcueradcn som död 1402 Vs; han bodde västan mur i

Stockholm. En Jakob Greuerode var prebendat och medlem av

Helga Lekamagillet 1405.

Borgmästaren Alf Greueroden i Stockholm hade dottern Elisa-

bet, gift med borgmästaren Johannes Bissmark i Stockholm (se n:r

44 nedan).

Med samma släktnamn Greuerod fanns en mängd personer i

i Stockholm, Lybeck, Stralsund o. s. v. under 1300- och 1400-ta-

len. I Stockholm omtalas borgaren Peter G. 1377 ^Vj, i Lybeck
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de bada bröderna Alf och Henrich 1442 "/e; vidare nämnas brö-

derna Alf och Ludvig 1440 ^^A, den förre borgare i Stralsund,

den senare, som beseglar ett brev frän Lybeck 1434 tillsam-

mans med Lambert Westphal, borgare i Stockholm, var hemma i

Lybeck. Rådmannen i Stockholm Evert G. (se nedan n:r 41) bar

samma släktnamn, och detsamma far man väl anse om skepparen

Alf von Grenerode, som var borgare i Stockholm 1410 och 14TI.

I Helga Lekamens gilles handlingar uppräknas bland systrar,

som avlidit före är 142 1, även Fru Walborg Greuradz^, som pa

grund av frutiteln torde fä anses ha varit hustru till endera avo
borgmästarne Alf G. och Evert G.

75. Everhai-d Kansten. Kallas borgare i Stockholm 1371

och 1374 ^'/lo samt radman 1377 ^^'7. Uppgiften (i Hansaur-

kund), att han skulle ha varit borgmästare 1376 '^'5, torde vara

felaktig. Då de sex borgmästarne uppräknas Helga Kors' dag

1376, finnes ej hans namn med. Att detta ej kan jpero på att

det nya rädet då ej hunnit konstituera sig, är tydligt av att icke

heller Albrekt Grotte, som kallas borgmästare 1375 '/g, var

med. Borgmästarne voro sex till antalet: tvä svenska och en supp-

leant för dem, tva tyska och en suppleant för dem, de voro såle-

des fuUtaUga Helga Kors' dag 1376. Möjligen hade Everhard

Kansten fatt ett tillfäUigt uppdrag som borgmästare den 15 maj

1376, men troligare är väl, att ett rent misstag föreligger hos skri-

varen. Som borgmästare nämnes han 1379 '^'2 etc. Han tillhör-

de Helga Lekamens gille och var död före 142 1.

Everhard Kansten levde ännu 1386 och kan således icke

vara identisk med fru Getrud Kanstens son Everard, som var död

före 1382 V2 och omnämnes i ett brev frän ärkebiskop Birger,

daterat denna dag. Ostmans konstruktion, som huvudsakligen be-

ror på en feltolkning av det bekanta brevet av 1370 ^ lo, vari om-

talas hustru Kristina, dotter till Tideke Petersson och änka efter

Everhard Kansten, kan således ej vara riktig i denna punkt, och

den är det nog inte eljest heller.

Naturligast synas mig följande antaganden. Gertrud var två

gånger gift: 1:0) med Folke Brakel (t före 1370^10), 2:0) med Eve-

rard Kansten. Efter Gertruds död, som säkert inträffade efter 1380

(och sannolikt efter 1382 ^
2), gifte Evert Kansten om sig med

Kristina, dotter till Västeråsborgaren Tideke Petersson, vilken li-

kasom hans hustru Margareta avled före 1382 ^Vs. Denna hy-

potes förutsätter, att till donationen av 1370 ^ 10 många år efter-

åt fogats Kristinas tillägg, vilke*- måste ha skett efter mannens
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död, d. v. s. säkert efter 1386 " '4 (vilken dag han köpte ränta i Ly-

beck, enl. Hansaurkund). Det är även att^ märka, att Gertrud

1370 kallas Gertrud Kansten, änka efter Folquin Brakel, och ar

13.80 ^ Ir, då hon får rätt att tillsätta prebendat \id S:t Andreit-

altare i Uppsala domkyrka, likaledes fru Gertrud i Stockholm.

Kanstens hustru (ej änka). Hustru Gerdeka Kanstens är anteck-

nad i Helg-a Lekamens gilles handUngar för år 1393: hon hade

skänkt en kalk och en »tapetum> till gillet. En systerson till

henne var prebendaten Verner Henriksson Svart; huruvida han

var son till Kristina Envastedotter i ett tidigare gifte eller till en

tredje syster, har ej kunnat avgöras.

lö. Tidcina)i van der Wcsen. Xämnes i brev från Stock-

holm som borgmästare där 1371 '"'U, omtalas även 1380^/10. Fru

Telsa van der Wäsen, som uppräknas bland systrar i Helga Le-

kamens gille, vilka dött före 142 1, var väl hans hustru.

I Stockholm fanns 1388 4 en Jakob v. d. \V., och hans hus näm-

nes ännu 1396 '^'e (då han likväl själv har kunnat vara död). I

Lybeck bodde en Johannes v. d. W. omkr. 1366. Bland de präster-

liga medlemmame av Helga Lekamens gille, vilka voro döda före

142 1, förekommer dominus Bartoldus van Wäsen o. s. v.

21. JoJuDines {Hans) myntare. Myntare i Stockholm var 137

1

*^ 2 och 1380 (omkr.) Hans Kölnere. förmodligen samme man

sorri i brev från Stockholm av 1376 '^/e kallas Hans mintare och

tituleras borgmästare i denna stad. Stadens myntare nämnes 1379

och hette Bernhard von Roderlo, varför är troligt, att Hans

myntare då var död.

22. Johannes Xagei. Var bördig från Västerås och svåger

till Johannes Kleneberg, borgare i Stockholm 1385 -^

7, som också

var gift med en dotter till hustru Kristina Envastedotter, vilken

sistnämnda under namn av matrona Kristina Skörbytta omtalas i

Helga Lekamens gilles handlingar 1393 '. 2.

Med släktnamnet Nagel funnos många personer i Lybeck:

Konrad och hans änka 1336 ^ i; Make 1363 \ i; Johannes, vikarie

i Petri kyrka, 1442 i, o. s. v. En släktinge till borgmästaren i

Stockholm var väl Bertold Nagel i Västerås, nämnd 1367 Vi.

24. GotscJialk Warmeskerke. Kallas köpman 1385 "
7-

23- Johannes Westfal. Att försöka utreda eventuell släktskap

mellan alla. som under medeltiden buro namnet Westfal, torde fa

anses lönlöst. Den äldste, Eberhard, som jag påträffat, omtalas

1244 Många voro borgare i Lybeck, men namnet uppträdde

även i andra Östersjöstäder. Mest bekant är kanske Arnold (Arnd )
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\V., vilken var dekan i Lybeck 1443 V2. . . 1447 Vio, blev biskop

där mellan 1449 och 1450 ''Vs samt dog som sådan år 1467

mellan ^Vi och ^Vs. Vidare funnos två rektorer vid Leipzigs uni-

versitet, den ene vald 1432 10, den andre 1436 båda med
förnamnet Arnold. Måhända var någon av dessa släkt med biskop

Arnd i Strängnäs, vilken säkert var tyskfödd och nära befr^-ndad

med borgmästare Johannes \V. i Stockholm, ty den sistnämnde

var Strängnäsbiskopens arvinge. En arvtagare (son.-) till borg-

mästaren i Stockholm var helt säkert Lambert \V., svensk borg-

mästare i Stockholm 1444— 55, ty han övertog efter Johannes W.
ansvaret för utbetalande av räntan till ett anniversarium för biskop

Arnd i Strängnäs.

Huruvida den Johannes W., vilken satt som borgmästare 1396,

verkligen var samme man, som tjänstgjorde ännu 1434, torde få anses

omöjligt att säkert avgöra. Att så väl förnamnet som tillnamnet

var ytterst vanligt och tjänstetiden skulle ha blivit mera än 39 år,

gör identiteten åtminstone tvivelaktig. I Helga Lekamens gilles hand-

lingar förkommer han som proconsul 14 14.

2y. Jöns Pedersson Dan. Av denne borgmästare har Ost-

man åstadkommit icke mindre än tre; nämligen utom n:r 27 även

n:r 29, Johannes Petri, 'och n:r 33, Jöns Pettersson. Han hade 1403

V9 köpt Tollerge (nu ToUare) på' Argsö i Värmdö socken. Ar
1465 (d. "/a 1. ""^/ö 1. Vs) ger hans änka Margit, Laurens Palin(g)s dot-

ter, som efter Jöns Däns död gift sig med rådmannen i Stockholm

Margnus Birgersson och även överlevde denne, till gråbrödraklos-

tret i Stockholm torpet -Tholarne- Wärmdö socken, vilket hon

ärvl efter herr Jusse Dän, borgmästare i Stockholm, som fordom

var hennes bonde. 1469 ^'e bestyrker hon en donation av 1469

'Vs till S:t Eriks kor i Uppsala domkyrka av Södra Halmby och

Långtibble, båda liggande i Vänge socken av Ulleråkers härad.

H. Margit var gift med Magnus Birgersson före 1427 ""^^2, då hon

omtalas som hans hustru i Helga Lekamens gilles handlingar; hon

avled år 1473. Själv dog Magnus Birgersson 1437.

Att Östman tagit upp n:r 33, Jöns Pettersson, som annan person

än n:r 29, Johannes Petri, har tydligen berott på att den senares

dödsdag i ämbetsboken fixerats till den 6 maj 141 8, under det att

den förre skulle förekomma i ett brev av 1420 ^', 5. Ser man
emellertid litet närmare pä detta brev, fmner man, att det är ett in-

tyg, utfärdat av Hans myntare och Päder Tröbo rådman,, vari om-
talas, att den (före 1420 ^'/s) avlidne kyrkoherden Bengt Torstens-

son under sin livstid hade träffat en överenskommelse med en

10

—
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sin brorson, herr Olof Nilsson.^ Det är denna överenskommelse,

ej intyget, som är beseglat av Bengt Torstensson, herr Tideman

Svarte, herr Willikinus van Demin, herr Herman Svarte, herr

Marquard van Dewenter, herr Jöns Pädersson, borgmästare i Stock-

holm. Likaväl som Bengt Torstensson säkert var död 1420

har väl herr Jöns Pädersson, som samtidigt satte sitt sigill under

överenskommelsen, kunnat vara död 1420 ^^''s, då intyget utfärda-

des. Ehuru han dog först den 6 maj 1418, tycks han ha upphört

vara borgmästare minst ett år tidigare och efterträtts av Engelke

Lörenberg (n:r 34).

28' Evert Grcu7'ad. Kallas herr och rådman 1409 ^^lo.

2g. Johaimes Pctri. Samme man som n:r 27, Jöns Dän.

Markvärd van Deventer. Som vi ovan sågo, bevittna-

de han såsom borgmästare en handling vid obekant tillfälle (före

1418 V5) samtidigt som borgmästarne Herman Svarte och Jöns

Dän. Han levde ännu 142 1, då han omtalas som broder i Helga Leka

mens eiHe och bar titeln dominus. Hans hustru Elsebe var också

medlem av samma gille men död före 142 1,

^2. Tideman Svarte. Någon annan orsak att taga med denne

som borgmästare tycks ej finnas än att hans namn med herrtitel

återfinnes under Bengt Torstenssons förut omnämnda brev, och

detta är ett mycket svagt skäl. Naturligast är väl att tolka saken sä, att

endast Herman Svarte och Jönis Pedersson Dän voro borgmästare,

medan herrar Tydeman Svarte och Vinlkinus (Villikinus) van Demin

voro präster, så mycket mera som en präst Tydeman Svarte då fanns i

Stockholm och likaledes en präst Villikinus, vilkens släktnamn dock

saknas. Helt säkert bör denne n:r 32 str>'kas; men skulle han vara

med, borde väl Villikinus, vilkens namn står närmare till Herman
Svartes, också och ännu hellre

,
tagas med. En Tideke Svarte,

borgare i Stockholm, förekommer 1353 -°''5 och var möjligen be-

släktad med prästen. Likaså omtalas en Tideke Svarte 1388^^/4.

död före 1396 ""^'e, förmodligen arvinge (son.-) till den Herman
Svarte, som omtalas 13S2 ^^/n.

33' Jöns Pettersson. Samme man som n:r 27, bör också

strykas.

34. Engelke Lörenberg. Änkan Katarina blev omgift med
Olof Esbjörnsson skräddare. En son till henne var gråbrodern

Laurenz Baatzman, omtalad 1450 ", 7. Kristin Lörenberg, medlem

* Herrtiteln tyder på att han möjlifjen varit borgmästare. Kanske var han iden-

tisk med n:r 26, Olof Hofnian, eller Skytte, omnämnd 141 7 ^^'7, såvida inte alla tre

varit identiska.
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av Helga Lekamagillet och död före 1421, var troligen en hustru

till Engelke Lörenberg, i varje fall icke till Klaus Lörenberg.

jj. Henrik Westfal. En man med samma namn och son

till Konrad W. levde i Lybeck 1422 i febr. Konrad \V., död före

1429, var broder till rådmannen i Lybeck Herman W., omtalad i

början av 1400-talet.

^2. Wei-ner Gest. Hans hustru Gerdeka vann 1428 inträde

i Helga Lekamens gille, och borgmästaren intogs in extremis i

samma gille 1434; såväl han som hustrun betalade den höga av-

giften av 6 mark. Med samma släktnamn funnos flera medlem-

mar av Helga Lekama gille; så intogs herr Jörgen Gest däri 1442

och hustru Birgitta Jörgen Gests år 1447.

yohamies Bissniark. Släkten är som bekant av tyskt

ursprung. I Lybeck funnos 1391 ^'7 två bröder: Johannes och

Gereke B., den förre kallad herr och således medlem av stadens

råd. Den senare var fader till borgmästaren i Stockholm, vilken

betecknas som borgare i sistnämnda stad, då han kvitterar ut sin

hustrus hemgift 142 1 V9. Hon hette Elisabet och var dotter till

borgmästaren Alf Greveroden (ej till Evert G.). Förmodligen var

det fbrre borgmästaren i Stockholm, Johannes B. , vilken omtalas i

Lybeck 1447 han hade nämligen återflyttat till denna stad.

— En Heinrich B. var borgare i Lybeck på 1420-talet

4j. Broder Jönsson Diekn. Omtalas i Helga Lekamens hand-

lingar 1436 "/lo; hans barn Erik och Birgitta i samma gille 145 1.

^7. Johannes {//ans) //oppener. Inträdde jämte sin hustru

Margareta i Helga Lekamens gille 1425. där han omtalas som när-

varande vid ett sammanträde (tillsammans med borgmästare Bro-

der Diäkn (n:r 45) ) 1436 "/'lo. Hans andra hustru Anna gick in

i Helga Lekamens gille 1444. Släktnamnet förekommer i Lybeck
och andra Östersjöstäder under 1300- och 1400-talen. Med samma
förnamn, Johannes, fanns en borgare i Rostock 1342 ^u: en bor-

gare i Lybeck 141 1 i febr., måhända samme man som var broder

till Claus H. och död senast 1445. Vidare nämnas Hans H., bro-

dertill Detlef i Lybeck 1462 Vr, och smeden Hans H. i Reval

1495 '/s.

j/. Gerd Sodde. Måhända var den Ulfardus Soddhe de

Holmis, som 146S i oktober pä S:t Pauls dag (den 10.') inskrevs vid

Greifswalds universitet, en son eller sonson.

52. Jurgen ^/eideborgh var gift med Birgitta, dotter till Jakob
Wese (Vriese, Frese), ej Vreu såsom uppgives i Rådsmatrikeln, vilken

var borgmästare i Abo 143 1— 1452 och uppträdde som rådman i
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Revai 1454. I Abo domk}Tkas Svartbok omtalas h. Birgitta såsom
gift med Willam van dem Velie 1475 'Vs och 1478 '%; vid sistnämnda

tillfälle tituleras änkans andre man junker och hon själv för husfru. Sa

väl Jakob Vrese som hans broder PVedrich voro borgare i Åbo och

nämnas som sådana 1419 V2. I Arvidssons Handhngar till upplys-

ning av Finlands Hävder, band I, n:r 79, är avtryckt ett skiftesbrev

av 1494 'Vi mellan junker Willam van dem Veide och hans hustru

Birgitta å ena sidan samt hustru Greta, Hans van Askens änka,

och Hans van Eken och hans hustru Judith å den andra sidan.

I brevet omtalas herr Jörien Meideberg som död; även uppges

namnet på h. Birgittas broder, unge Fredrik Fres.

j6. JoJimmes Smed. Omtalas i en lybsk urkund 1454 ""'/lo

(han hade köpt 8 lakan för 70 mark av en borgare i Lybeck) såsom

herr Johan Smed. Han dog före 1460 'Ve, då han uttryckligen

kallas borgmästare. Till samma släkt hörde Bertold Smed, fader

till Arnold Schemmen, omtalade likasom Hans Smed 1482

57. Klaus Wise. Möjligen identisk med borgaren i Riga

med samma namn, omtalad 1433 ^'s. Även detta släktnamn hör-

de till de vanligare inom Östersjöländerna. I Stockholm bodde t. ex.

Gerhard Wise 1324 V7.

Rådmännen.

f. Gotschalk Svart {Niger). En man med samma namn
levde i Lybeck på 1200-talet, där han dog före 1286, efterlämnande

änkan Gese.

6. Johannes Geysmar. Omnämnes 1330 V4 i lybsk urkund

såsom dominus Johannes Geysmar de Stokholmia och 1337 "/i

såsom fordom borgare i Stockholm, nu i Lybeck. Östmans påstå-

ende, att mannen skulle ha kallats för rådman i lybska urkunder,

oaktat han ej tillhört den stadens råd, samt att detta ofta varit en

gåta för de lybska forskarna, förefaller således ganska orättvist.

Han upptages i registret till 2:a bandet som borgare i Lybeck, ej

som rådman. I de lybska urkunderna redas för övrigt hans släkt-

förhållanden ut så tilivida, att hans magar angivas. En var Johan-

nes Retlaghe; en annan dotter, Adelheid, var gift med Johannes

Pleskow (fader till den lybske rådmannen med samma namn) och

med rådmannen Tideman de Gustrowe, samtliga hemma i Lybeck.

Utom donationen till prebendan vid Stockholms Storkyrka stiftade

han två vikarier vid Marien-Kirche i Lybeck (då dessa omtalas

1407 ^V", kallas han borgare i Lybeck). En systerdotter till ho-
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nom var hustru Margit, Hans Stäkemäs hustru, nämnd i Sv. Diplom.

140 1 I lybska urkunder förekommer även Helmich Geysmar,

prior för dominikanerna i Lybeck 1399 ^''l^^'-> de båda bröderna Ar-

nold och Gottschalk G. 1393 ^Vs, borgaren i Lybeck Tideman G.

1375 'Vs samt Peter G., likaledes borgare i Lybeck, i senare hälf-

ten av 1300-talet. Vidare: Heinr. von G., kallad magister 1408 "^i,

dominus 142 1 ^Vg, kyrkoherde i Buchen 1424, doktor i den hehga

skrift 1428 ^76; Tideman v. G. 1402 i febr.; Helvig v. G. domini-

kanermunk »to den Borch» 142 1 ^^U\ Hans v. G. legoknekt i mit-

ten av 1400-talet; Konrad v. G. 1437 ^'^^ vilken sistnämnde alltså bar

samma förnamn som den tyske rådmannen i Stockholm (n:r no),

måhända voro de identiska.

Huruvida verkligen Johannis Geysmar varit rådman i Stock-

holm, torde fä anses ovisst, alldenstund han ingenstädes kallas

så. Att han 1330 tilldelas titeln dominus, behöver ej tolkas som
avgörande skäl härför. Peringskiöld kallar honom en förnäm bor-

gare.

p. Johannes van Loo. Namnet van (de) Loo (Lon) (van

deme Lo) förekommer ofta i hansestädernas urkunder. I Stock-

holm fanns en borgare Könikin von Lon 1345 '^ 4 och en rådman

Henrik von Loo 1401. I mecklenburgska urkunder upptagas Lan-

dolf (adelsman) 1262 = 3, Enneke (riddaie) 1267 '-/ö, Markwart (rid-

dare och råd) 1280— 1300, Henrik (riddare) 1282 V3 'V9. I Helga

Lekamens handlingar förelcommer dominus (= prästen) Jacobus

Loon, död före 142 1. I Br\'gge levde 1341 och 1347 Henrik de

Loo, som var Hansans ålderman där; i Lybeck Heinrich rådman

1368— 1378. Vidare nämnas hanseatiske köpmannen Bartolomeus

1342 ''/ii, bröderna Herman och Bertold 1393 i dec, Johannes

likaså 1393 i dec, Hartuig 1369 ''i q, Egidius i Ypern 1392. Namnet

förekommer ännu i senare hälften av 1400-talet.

70. SegJiebode Crispin. Har aldrig varit rådman i Stockholm,

bör str>'kas. I Lybeck levde en rådman med detta namn, omtalad

vid olika tillfällen: 1290 'Ve.. .. 1322 ^^/s, t 1323 V4, vilken hade

fyra söner: Johannes, Alvin, Ertman. Seghebode. Den sistnämnde

förekommer 1307 och dog 1328, efterlämnande änkan Elisabet, som
hade sonen Seghebode Crispin, just den som av Östman gjorts till

rådman i Stockholm. Han omtalas i själva verket som rådman i

Lybeck vid upprepade tillfällen: 1356 V5. . . . 1385 ^Vs.

II. Johannes Plescoiv. Var likaledes rådman i Lybeck, ej

i Stockholm. Som borgare i Lybeck nämnes han 1346 '^. 9 och

som rådman 1348 4. . . . 1366 '/lo. Han var gift med Adelheid,
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syster till de fyra bröderna Tomas, Konrad, Godschalk och Albert

Morkerken. Hans namn bör naturligtvis också str\'kas ur matri-

keln.

12. Ludvig van Aitendoren. I Hansaurkunder nämnas Johannes

v. A. 1331; Heyneke v. A. omkr. 1360; Konrad v. A., rådman i

Lybeck, 1331 'Vs; Gotschalk v. A. i Lybeck 1380 Vio o. s. v. I

mecklenburgsk urkund Volmar van Attendorn, rådsherre i Ly-

beck 1 29 1 ^Vs, Vs.

72 a. Johamics Berkhof. Var enligt lybsk urkund rådman

i Stockholm 1353 ^Vs. Se ovan borgmästare (n:r 8).

ly a. Evert Kanste?i,horgdirQ\ Stockholm 1371 ^V-^— 1374''', 10,

rådman där 1377 ""V?- Se ovan under borgmästare (n:r 15).

18. Boldtivin van der Mölen. Bar titeln herr 1385 7, men
var dock blott rådman vid sin död, som inträffade före 142 1. Var

medlem av Helga Lekamagillet likasom också en Hans v. d. M.,

även han död före 142 1.

ig. Arnold Svartc. Levde ännu 1376, Helga Kors' dag, då

han kallas borgare. En Arniche Svarte, vittne i Västerås 1377 ^^4,

var förmodligen samme man.

7p a. Kordli WellogJic, rådman i Stockholm 1376 ""Vg (enligt

Hausen, Finlands medeltidsurkunder).

21. Tideke Blaic. En Peter B. från Stockholm inskrevs vid

Leipzigs universitet sommaren 14 10.

22. Peter Finvidsson Ålänning. Kallas i Meklenburgisches

Urkundenbuch (i8:e bandet) rådman 1375 ^. 6, ledamot av Helga

Lekamens gille, död före 142 1 men efter 1404 ^'6. Hustrun, Kri-

stina Pedersdotter, dog mellan 1401 '^1^ och 1404 '/e. Tre hennes

bröder sålde 1387 '^/a en egendom till sin svåger Peder Ålänning

och sin syster Kristina Pedersdotter, vilka således voro gifta då.

2^. Diderik van der Ore' {Orden), omtalas som rådman i

Stockholm 13S0 ^/lo. Förmodligen är släktnamnet samma som to

der Ere. I Herman Rambekes donationsbrev av år 1428 (se Samf.

S:t Eriks årsbok, 191 7) förekommer en borgare i Stockholm vid

namn Herman to der Ere, måhända fader till stadsskrivaren Helmich

Hermansson van Orden och son till rådmannen Diderik. Sonen

Helmich Didriksson v. Ö. är helt säkert identisk med den Hel-

michus de Holmis, som vintern 1432— 1433 inskrevs vid Leipzigs

universitet, promoverades till fil. magister där 1437 kallas kanik

i Uppsala. Han var examinator för magisterexamen i Leipzig

1441 ^Via och för bacc. examen 1452 ^^/s.
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20 a. Ttdevian Rothuseii. Tituleras herr samtidigt med råd-

mannen Boldewin v. d. Möln, 1385 "^77, varför är troligt, att även

han varit rådman då; Engelke Vrowelof, som samtidigt namnes,

saknar herrtiteln.

j^, Arnold Fleviing {Vlaini?ig). Var rådman 1395 ^Vs

(vir conconsularis); hustrun troligen h. Greta Flamskä, omtalad

1423 'Vio.

a. Martijitis Vrnivenloff. Kallas honorabilis vir domi-

nus conconsularis 1395 '^/s tillsammans med föregående. I ett brev

av 1399 ^Va uppgav riddaren Magnus Haquonsson, att han hade en

skuld på 100 mark till Martin Wowenlof.

^8. Bertold Kalleiidorp. En hustru Katarina Kallendorps om-

talas i jordeboken och Helga Lekamens gilles handlingar; hon var

död före 142 1. På grund av släktnamnets säregna art torde få an-

ses sannolikt, att hennes man varit befryndad med rådmannen, för-

såvitt de ej varit identiska. H. Katrina tycks varit gift 3 gånger,

nämligen med en Kastorp, en van Werdhen samt Kallendorp. ]\Ied

Kastorp hade hon sonen Mickel, med van Werdhen sonen Tide-

man, som blev prebendat i Storkyrkan, samt en dotter, moder till Peter

Privvalk. Däremot tycks hon ej ha haft barn i 3:e giftet. Den
Hans Callendorp, som omtalas i jordeboken 1438 1, var måhända
en son till rådmannen Bertold K. i ett tidigare äktenskap.

Evert Grciirad. Omtalas som rådman 1409 'Vio.

/J.2.
Klaus BrascJic. Hustrun, Greta, var syster i Helga Le-

kamens gille, hon dog före 142 1. En Nikolaus B. fanns i Lybeck

1423 Vi, -Herman B. var rådman i Uelzen 1357 ""Vio o. s. v.

a. Hinze Horn. Nämncs som rådman i Stockholm sam-

tidigt med Wilkin Xaghel i februari 1400. Han ägde hus vid

Västerlånggatan i södra kvarteret d. v. s. söder om Kåkbrin-

ken, omtalat 1448 '^'I2 då han dock själv var död.

^5. Hans Soddc. En Johannes Zode förekommer i Lybeck

141 1— 1414 och omtalas 1401 ''/n såsom broder till Henrich Sode.

4J. Erik Tan. Hans hustru Bengta ingick i Helga Lekamens
gille 1423.

5/. Henrik Grote. En man med samma namn levde i Ly-

beck 1410 ""Va och var broder till Emeke G. Se även borgm. n:r 12,

53' Johannes rr/)y>£v/r'<?;'<y£'. En Alverus Wippenfort, borgare i

Stockholm, var död före 13S0 3, 10, förmodligen identisk eller besläk-

tad med den Alf Wippenford, vilkens egendom omtalas ännu 1428
'^11. En Henzekinus Wipperfördh levde där 1354 ^^ '5- I Reval

fanns en borgare Herman \V. 1417 och 1418.
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f-/. Alf van der Mysten. En Adolf v. M. var borgare i Ly-

beck 1433 '9/9.

jp. Tideke Nyenborg. Ledamot av Helga Lekamens gille, dog

1447. Med detta släktnamn funnos: Heinrich, borgare i Lybeck

1348 ^Vs; Everhard, borgare i Lybeck 1348 ""Vs; Didrick, borgare

i Lybeck 1347; Gerd, borgare i Hamburg 1397 V?*, Heinrich, bor-

gare i Lybeck 1399; vidare nämnas i tyska urkunder herr Johan-

nes N. 1405 och 1406 samt Ludeke 1455 o. s. v.

60. Hertnan Rem beke ingick i Helga Lekamens gille år 1430

och hans hustru Elsebe året därpå. Vardera erlade den vanliga

avgiften av i nobel (ej 5 nobler).



I
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»Ingrid Svenonis Olai.»

I det föregående häftet av denna tidskrift förekommer en passus,

som återigen visar, hur de gamla uttryckssätten för släktskap kunna

råka ut för missförstånd. Det avsedda uttalandet återfinnes sid. 4
i Ebbe Kocks märkliga utredning om med. dr Benedictus 01ai's

släktförbindelser och lyder: » . . . Ingrid Svenonis Olai, alltså en

kvinna med två fadersnamn . . . Det dubbla fadersnamnet far

förklaras så, att hennes fader, herr Sven, varit en relativt obetydlig

person eller dött ung, medan namnet Olai redan fått en välkänd

klang. Patronymiet Olai har därför tillagts av fru Ingegärd eller

hennes lärda manliga anförvanter. ^>

Skulle detta resonemang stå på fast grund, då kullkastas genast,

vad man vet om betydelsen av åsyftade uttr>'ck.

Ingrid Svenonis Olai betyder Sven Olofssons hustru Ingrid,

och för min del tror jag, att hon icke är identisk med fru Ingegärd,

som skulle ha betecknats I. Laurentii Xicolai, d. v. s. Lars Nilssons

hustru Ingegärd. Dylika exempel äro icke sällsynta i magistratens

äldre protokoll ( Stockholms tänkeböcker ). Sedan jag mot slutet

av arbetet på rådhusfestskriften pä Emil Hildebrands inrådan slagit

upp Hagströms Strengnäs stifts herdaminne, infördes rättelse till

biografien över rådmannen Xils Olofsson (Olai), där den felaktiga

notisen om hans fäderne influtit efter upplysning av (som det senare

visade sig) icke latinkunnig person. Att Hildebrand redan hade

tolkat uttr}'cket enligt hävdvunnet bruk, torde icke behöva påpekas.

Det avsedda beteckningssättet finnes naturligtvis också på

svenska, det faktiskt vimlar av detsamma. Så t. ex.: >^^lät upp å

hustru Margareta Magnus Birgerssons vägnar (jordeboken nr 681);

-hustru Sigrid herr Mårten Lindorms (borgmästarens hustru); Anna
Peder Olsons uxor i Roden (nr 1003). I ett sådant uttryck som
»hustru Sigrid Knuts å Fiskestrand och hennes son broder Peder

Kanuti^ (nr 392) avses Knuts hustru S. och hennes son, munken
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P. K. Något farsnamn skymtar i regeln ej i dessa uttryckssätt,

men däremot i ex. som hustru ]\Iargret Thörbo dotter (n:r 718)

och hustru Margitte Magnussadotter (373).

Ett annat ord, som vållat många funderingar, är ordet »forfader',

vilket— som det blev klart under rådsmatrikelarbetet— i anteckningar

om släktskap betyder " företrädare i äktenskapet», d. v. s. en hustrus

första eller föregående män. I fråga om ämbete, så vitt jag sett

endast kyrkliga, betyder ordet sålunda företrädare.^ Andra ord

som icke alltid ha sin moderna betydelse äro magh (måg) och

svagher (svåger), men det är mera sällan moderna släktforskare

kunna och behöva gå till dessa avlägsna tider.

Däremot händer det, att de ofta råka ut för förkortningar av

namn, som förbryllar dem, mest av Johannes till Hans, mindre

ofta Nicolaus till Claus. Tillnamnsformen Claudii är därför lika

berättigad som Xicolai.

Slutligen tar jag mig friheten att framhålla Önskvärdheten av

att rådhusfestskriften blir citerad under sin anonyma titel, Stock-

holms rådhus och rad.

> Nils Östman.

' Se bl. a. FRANS DE BRUNS bidrag till oidets betydelse i Språk och stil 1920,

s. 28 och 82.
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Ett brev från ^Magnus Stenbock.

Meddelat av T. Holm. i

Bland posthan-dlingarna i riksarkivet finnes ett bre\^ till över-

postdirektören Jahan Schmedeman från Magnus Stenbock, liggande

som bilaga till en skrivelse från postkontoret i Ystad eller — som
Stenbock skriver — ' ustett- . Ej mindre innehållet än den mycket

egendomliga formen giva intresse åt detta brev, som därför torde

förtjäna meddelas jämte några anteckningar rörande anledningen

till dess tillkomst samt några därmed förknippade omständigheter.

Brevet lyder så:

J>Mon tres cher frere.

Je vous svis infiniment oblige des vos lettres, et des nouvelles,

que vous m'avez comuniqvé et je vous de mende mille pardons de

ce que de moin propre je n ij aye respondue plus tost, je svis en

verite en bourbi dans un travalje terrible, il n'est pas a exprimer

tout la desordre que
j
aye rencontre en ce pay cij, Je ne doutte

pas que mpn serieux ne fasse du brouit a Stockholme maix j'es-

pere que cela abboutira a l interest du Roij et la conservation du

paiijx, Teffect que cela a fait issy, est que le poilu a esté pajé de

fogds för dät de medh orätt för lO och mer ähr sedan dem ifrån

tagitt jag törss säja att almogen härt och twärtt hafwa i tysthett

uthij förlikning mer åther fatt än femtio tusen dal s:t och dage-

ligen betalass än, att förekomma klagemåhlen, men jag fruchtar

att iiian all Surdegen blir uthränsatt lärer några dansa till ]\Ia(r)-

strand, och intet många hnas rena när de komma till bråtas; där

general Leutenant Mörner än qwar är ber jag tienstl. helsa honom,

dän manen mon frere uthij ustett om förmelder har aldrig ett ordh

talt medh mig så att jag aldeless intett anatt där om kan säja, än

att mon frere genom den estime jag för honom bär, kan wara för-

säkratt att jag uthij alla tillfällen skall wetha att giöra mon frere

all justice och aldrig tillåta inför mig någon rapport giörass dän
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ick[e] länder till mon freres avantage hwilken jag mig skall så ange-

lägen wara låtha som min Egen Jag önskar mon .frere och hanss

Kierresta ett frögdefultt gått nytt år samtt många påföljande, up-

fylte medh all sielf begierlig wälsignelse huggnatt och prosperité,

ber att broor conserverar mig sin beständiga wänskap emoth hwil-

ken jag oföränderlgen skall befinass wara

mon freres

trogna och tienstskyldigaste tienare

M. Stenbock.»

Malmö d. 28 decem. a:o 1707.

Vad anledningen kan vara till att brevskrivaren börjat skriva på

franska men helt plötsligt övergått till bruket av modersmålet är

omöjligt att gissa. Möjligen är det endast en yttring av hans

skämtsamma lynne. Den fördomsfria stavningen såväl i den fran-

ska som svenska delen är dock intet skämt, den är, som bekant,

endast ett utslag — om än ganska kraftigt sådant — av tidens

allmänna hållningslöshet i fråga om stavning.

Det var ej lång tid Stenbock hade tillbragt i Skåne, då det

här omnämnda brevet skrevs: det var i april samma år, 1707, han

lämnade hären för att övertaga arbetet som generalguvenör över

Skåne. Att han därvid ej saknat sysselsättning är ju förut bekant,

men det bestyrkes ytterligare av hans yttrande i brevet, att han

var plurren i ett förskräckligt arbete» som man väl lär kunna

tyda hans ord. Och att han därvid lade allt skämt åsido, det

framgår ju också av hans förmodan att r\'ktet om hans stränghet

nått till Stockholm, varvid han dock tröstar sig med, att det var

konungens intresse och landets bevarande han avsett. Om hur

han därvid lyckats, har historien vittnat, att han vid sin befattning

som generalguvenör ^outvecklade så stor förmåga och gjorde sig

så afhållen af befolkningen, att detta ganska väsentligt bidrog till

hans framgångar, när danska kriget utbröt». Även om orsakerna

till denna skänebefolknino-ens stämnino- lämnar det ifräg^avarande bre-

vet några antydningar: >den ludne» hade tagit betalt av fogdarna

för dessas föregående orättfärdiga utsugning av allmogen och det

var inga småsummor, som ^les fogts» fått återlärnna åt bönderna.
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Några meddelanden om vad som närmast givit anledning till

det här omnämnda brevet skola måhända ej sakna sitt intresse.

Jämväl av den anledningen att de ge tillfälle till en inblick i några

av den tidens förhållanden eller snarare missförhållanden.

I Ystad hade Michel Larsson Glad, som dog mot slutet av

1693, under 23 år innehaft de båda befattningarna som postmästare

och som tullskrivare. Då under den tiden postjaktsfart, under

sommaren 1683, hade för svenska kronans räkning igångsatts mel-

lan Ystad och Pommern, fick Glad jämväl befattning som tillsy-

ningsman över postjakterna och innehade denna syssla. till ett par

år före sin död, då tillsyningsmanstjänsten uppdrogs åt tullkontrol-

lören Claes Winsch. Då denne lämnade tullkontrollörstjänsten,

efterträddes han av sin måg Sören Lorich, som i sin tur också

fick bestryret med postjakterna. Under tiden hade postmästaren

Glad dött och efterträddes av rådmannen Sven Bellijn, som 1702

överlämnade postkontoret till den unge tullskrivaren Olof Muurman.

Muurman fick postmästaretjänsten på grund av synnerligen goda

vitsord och rekommendationer, bland annat därför att han hade

egen gård, välbelägen för postkontoret, och att han var en förmö-

gen änkas enda barn, så att han hade att motse ytterligare för-

bättring i sin ekonomi.

Sina ekonomiska fördelar har Muurman förstått utnyttja på ett

efter tidens lägenhet och sedvänjor lämpat, för sig fördelaktigt, sätt.

Det fanns någonting som på den tiden kallades ^'discretioner^, och

bruket därav har Muurman flitigt odlat, både i egna och andras

angelägenheter. Så t. ex. har han i brev till överpostdirektör

Schmedeman den 22 maj 1709 tackat å en postiljons vägnar — om
vilken Schmedeman meddelat, att hans fullmakt > legat färdig sedan

1706» men ej komme att dateras eller avsändas, förrän meddelande

inginge från Muurman — och föreslagit, att postiljonen skulle få

beräkna lön från 1706, i vilket fall postiljonen »lofvar vid tillfälle

att ihågkomma H. Öfverdirektörens hushåld med några tunnor

malt>. Och i samma andedrag kommer han med några "utfästelser»

för egen räkning, i det han omedelbart efter det nyss återgivna

fortsätter sä: »För rekommendationen hos Hr. Öfverdirekt: Schön-

berg är jag högst förbunden, önskar därpå kunde följa någon effekt,

då jag så H. Öfverdirektören som honom med det utfästade tro-

ligen skulle tillhanda gå\

Vad Muurman den gången »utfästat» är ej bekant, men vid

andra tillfällen har han ej nöjt sig med svävande uttr\'ck utan

preciserat beloppen in natura, liksom åtskilliga hans samtida med
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var sin orts produkter, eller ock bestämda penningbelopp. Sa

skriver han den 27 september 1706, att han >sancte vid min rede-

lighet försäkrar, att jag i gärningen skall finnas tacksam, som ock

härmed utfäster till H. Generalpostdirektörens stall 40 tunnor

hafra och till dess köks provision något bohvetegrvm att uppsända' .

När Muurman gjorde detta erbjudande, befann han sig i en

obehaglig belägenhet, ur vilken det just var meningen att genom
överdirektörens med havre och bohvetegr^m smorda hjälp komma
ut. I maj samma år det hade nämligen lyckats Muurman att med
postmästaretjänsten få uppsyningsmansbefattningen över postjakts-

farten förenad, såsom den varit under Michel Glads tid. Men över

den förändringen tog dittillsvarande innehavaren, tullkontrollören

Sören Lorich, naturligtvis humör och nu började en tid av veder-

värdigheter, ångest och oro för åtminstone den av de båda par-

terna, vars talrika skrivelser hamnat i vårt riksarkiv. Muurman är

synnerligen väl underrättad om alla Lorichs förehavanden eller

åtminstone om ryktena därom, vilka väl i allmänhet ej voro mindre

än verkligheten. Lorich ansågs ha några försänkningar, som kunde

göra Muurmans fullmakter pa innehavande tjänster värdelösa: >Lo-

rich skäller, dunderar och svärjer, att jag aldrig skall blifva värdig

samma uppsyningsmanstjänst, utan han skall, där inte K. kansli-

kollegiet vill omgörat, söka fullmakt af h. gref Piper och Ceder-

hielin och sålunda fa konungens fullmakt på postmästaretjänsten

med^, klan-ar Muurman, innan han ännu tillträtt befattninoen som'O o
tillsyningsman över postjakterna. Att Lorich skulle gå den antyd-

da, något långa kungsvägen, var måhända blott bluff, men till

Stockholm reste han och har där förmatt kanslikollegiet till ett salo-

möniskt domslut: Muurman skulle göra allt arbete som uppsynings-

man vid postjaktsfarten, och Lorich skulle utan något som helst

vederlag eller deltagande i arbetet uppbära hälften av den till So

daler silvermynt om året uppgående lönen därför. Muurman, som

dock innehade fullmakt pa befattningen och lönen, har ej hörts,

om han ville foga sig i åtgärden men har likväl, fast med böner

om försköning, funnit sig i det, som Gud och nådiga Öfverheten

behagar ordinera>. Lorich har emellertid fortsatt att under åratal

for medtävlaren göra livet surt på alla upptänkliga sätt, dem det

bleve för långt att här nämna.

När Skåne fick ny generalguvernör, har Muurman sport, att

Lorich skulle hos denne söka framgång för sina hämndplaner och

å sin sida vidtagit åtgärder däremot: i skrivelse den 12 december

1707 tackar han överpostdirektören, ^som behagat mig i går med
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sin höggunstiga skrifvelse- vyrdiga och sitt sentement om L:(orichs)

procedere emot mig benägnast gifva; jag lider möcket hemligen af

den människan, nu håller han på att göra mig svart hos Stenboc-

ken, och berättar, att jag honom hans bröd ifråntagit, önskandes

intet högre än att bem:te herre kunde blifva om dess stora intriger af

(öfverpostdirektören) underrättad . Enligt anteckningar i marginalen

har Schmedeman svarat: »jag skall skrifva härom till H. grefve

Stenbock i bästa måtton och hoppas, att hans ondska intet skall

fa rum där».

Att Schmedeman hållit detta löfte visas av Stenbocks brev,

vars innehåll — om ock sannolikt i något ändrad form — delgi-

vits Muurman enligt en Schmedemans anteckning å ett Muurmans
brev av den i6 januari 1708: >'honom kunde ock meddelas hvad

gendöjtn: Stenbock mig svarat om Lorich».





Ett porträttgalleri på en uthusvind.

Under de sista tio åren, sedan jag blivit lektor vid Falu högre

allmänna läroverk, har jag vanligen tillbragt en del av sommaren

i det sällsynt naturskönt belägna Blyberg i Elfdalens socken. ^lin

värd därstädes, hemmansägaren Pell Lars Larsson, är gift mcci

en medlem av den adliga Estenbergska släkten. Genom mitt

värdfolk fick jag höra talas om, att i Garberg, en halv mil söder om
Blyberg, finnas en hel del dyrbarheter och gamla saker, som tillhört

de fordna Estenbergarna och nu hamnat där hos hemmansägaren

il
i

I

Ii

Regina Westersköld (169S— 1764), g. m. Professor Petrus Estenberg.

Gabriel Estenberg. Alla dessa saker för\'aras i uthus och på vindar,

och det är mycket svårt för en utomstående att ens få kasta

en blick på dem. Då jag emellertid hörde, att bland samlin-

garna finnas en hel del gamla familjeporträtt, var min nyfikenhet

väckt, och jag beslöt att försöka fa se dessa porträtt och få dem

fotograferade, innan de bli alltför illa medfarna, vilket är att be-

fara på grund av det sätt, på vilket de för\'aras. I sällskap med





Olof Estenberg

1680— 1752

Kansliråd.





Petrus Esten berg

1686— 1740
Professor i grekiska vid Lunds universitet.

Kyrkoherde och prost i Jemshög och Näsum.





Gabriel Estenberg

1732-1759
Fälikamrerare i Pommern.



]

t

»

I



153

I ic:-

Kristian Stf.nhoff, noh. af StenhofT(i745— 1S32). Lagman.

en släkting till familjen i Garberg gick jag därför dit. och sedan

jag en stund sprakat med en av sönerna, fick jag verkligen tillå-

telse att fotografera porträtten. Vi klevo upp för en trappa i ett

av uthusen, och innanför en a\ balkning — rum kan man knappast

kalla det — hängde verkligen sju synnerligen ståtliga oljefärgs-

porträtt. Fyra av dem ha namnen utsatta, och de befunnos vara

kanslirådet Olof Estenberg, f. 1680, d. 1752, hans bror, professorn

i grekiska vid Lunds universitet, sedermera prosten i Jämshög och

Näsum Petrus Estenberg, f. 1686 d. 1740, dennes maka, Regina

Westersköld, f. 1698, d. 1764, samt deras yngre son, fältkamre-

raren i Pommern Gabriel Estenberg, f. 1732, d. 1759. Av de

övriga torde ett par med tämligen stor säkerhet antagas vara Petrus

Estenbergs äldre son hovrättsrådet Carl Estenberg, f. 1728, d.

181 5, och hans maka, Katarina Kristina Reiss, f. 1744, d. 1789.

Det sjunde porträttet ser synnerligen egendomligt ut, och jag var en

stund i ovisshet, om det föreställer en herre eller en dam. Då jag

noggrannare undersökte det, upptäckte jag verkligen på baksidan

en nästan utplånad inskrift: auditör Stenhoft". Porträttet föreställer

11—200337. Personhisiorisk Tidskrift igso.



r.



Karl EsTi-:\nERG

172S— 1S15

Hovrättsråd.

Hans hustru

Katarina Kristina Reiss

1744— 1789.

Per Estenrerg

1772— 1S48

Professor och arkitekt.

Hans hustru

Gustafva Carolina Fredrika af Stenhoff

1778—1849-
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således auditören, sedermera lagmannen Kristian Stenhofif, nobil. av

Stenhoff, f. 1/45, d. 1832, vars dotter Gustafva blev gift med hov-

rättsrådet Estenbergs ende son, den bekante arkitekten och pro-

fessorn Pehr Estenberg. Av denne och hans maka finnas minia-

tyrporträtt, som Gabriel Estenberg har i förvar, men alla försök

som gjordes såväl av oss som av sonen att fä se dem, ledde till

ingen framgång, emedan den gamle Estenberg har för princip att

ej visa dessa saker för utomstående. Detsamma gäller de övriga

antikviteterna, som enligt min följeslagares utsago utgöras av en

mängd gamla möbler, husgeråd, silver, porslin, glas, ' skizzer och

teckningar av professor Pehr Estenberg, kopparstick, m. m. Inga

av dessa saker användas af familjen, utan de stå i förvar i uthu-

sen. Därtill finnes ock ett helt bibliotek, troligen mest härstam-

mande från professor Petrus P^stenberg och innehållande en del

sällsynta grekiska böcker- Det ligger uppstaplat i ett hörn eller

nedkastat i några lårar.

Orsaken till att jag blev nekad att fotografera de båda minia-

tyrporträtten var den, att Estenberg icke ville, att de skulle kom-

ma ut i marknaden och kanske bli synliga pa vykort o. dyl. Sedan

jag en tid efteråt lyckats övertyga honom om, att detta ej kommer
att bli fallet, utan att alla porträtten blott skola reproduceras i

tidskrifter och planschverk, sä har jag fått röna stort tillmötesgående,

och en yrkesfotograf har fått tillstand att för min räkning fotografera

de nyssnämnda miniatyrporträtten jämte alla oljefärgsporträtten,

alldenstund de plåtar, som jag tog, blevo ganska misslyckade.

Alla de ovannämnda sakerna hava en gäng tillhört den nuva-

rande ägarens farfar, professor Pehr Estenberg. Dennes ende son,

den på sin tid ganska mycket omtalade filosofie doktorn, missions-

predikanten och Jerusalemsfararen Carl Christian Estenberg, gjordes

av föräldrarna arvlös på grund av sitt gifte med en garbergskulla,

Kerstin Larsdotter Braf, och han slutade sitt liv sinnesrubbad och

i stor fattigdom i Ciarberg 1868. Den rätt stora förmögenheten

gick i stället till hans tre systrar, av vilka den mellersta, Carolina,

var gift med den framstående pianisten och kompositören professor

Edmund Passy.' Då hon dog barnlös år 1S95 såsom den sista av

syskonen, hade hon donerat och testamenterat bort hela förmögen-

heten till oskylda, men ett hus i Stockholm och lösöreboet övergingo

dock till brorsonen Gabriel, som dä var den ende efterlevande av

fem brorsbarn. — Som ovan är nämnt, har lösöreboet ej tagits i bruk

utan ligger alltjämt förvarat på det sätt, som här har beskrivits.

Emil Hcrlcniiis.

' Den äldre systern, Eva, och den yngre, Julie, voro ogifta.





Recensioner.

yohan Skyfte. Hans ungdom och verksamhet under Karl
IX:s regering. Av Tor Berg. Akad. avh. Sthlm, Alb. Bonniers

förl. 1920. XXXII, 308, (i) s. — 18 kr.

Det är en av vår begynnande storhetstids intressantaste personlig-

heter, riksrådet Johan Skytte, som i ovanstående akademiska dissertation

upptagits till behandling. På grund av ämnets omfattning — under

nära ett halvt sekel spelar Johan Skytte en bemärkt roll i vår historia —
har förf. begränsat sig till en skildring av Skyttes ungdom och tidigaste

offentliga verksamhet fram till Karl IX:s död. Vi fä följa den unga

framåtsträvande borgarsonen under hans skoltid i Nyköping och Stock-

holm, under hans universitetsstudier i Tyskland med därtill hörande re-

sor i andra europeiska länder, vi få taga kännedom om hans inträdande

i svensk statstjänst på den bet}'delsefulla posten såsom Gustaf Adolfs lärare,

och vi se honom slutligen göra sina lärospån såsom ämbetsman och

diplomat.

Det källmaterial, som stått till förfrs förfogande, har ingalunda

utmärkt sig genom någon större rikhaltighet, och dess bearbetande har

ofta varit förenat med betydliga vanskligheter. Förf. har därför i vä-

sentlig mån varit hänvisad till miljöskildring, varvid de få direkta

fakta, som kunnat konstateras, erhållit ökad belysning genom att inpas-

sas i sitt antagliga historiska sammanhang. I stort sett måste man ge

förf. sitt oförbehållsamma erkännande för den sakkunskap och metodiska

skicklighet, med vilken han löst sin uppgift i detta avseende. Någon
gång kan man dock ej undertrycka en känsla av att förf. gått väl långt

i sin konstruktion och att mångfalden av hypoteser hota de vunna re-

sultatens inre sanningsvärde. Härtill skulle man också vilja knyta en

principiell anmärkning. Förfrs begränsning av sitt ämne till att omfatta

blott Skyttes tidigare levnad har onekligen varit till nackdel vid en un-

dersökning efter nyss antydda linjer. Mycket i Skyttes senare liv, ej

minst med hänsyn till hans karaktärs och åsikters utveckling, pekar na-

turhgtvis tillbaka på hans ungdoms förhållanden och kan måhända bi-

draga till dessas klarläggande. Ett beaktande härav hade till äventyrs

satt förf. i stånd att på vissa punkter giva större konkretion och bestäm-

dare konturer åt Skyttes gestalt.

I detta sammanhang skall även en liten erinran göras. Förf. har

med stor samvetsgrannhet tillgodogjort sig de handlingar ur Johan Skyttes

eget arkiv, vilka ännu äro i behåll och till sin huvuddel förvaras å Esp-

lunda gård i Nerike. Man saknar likväl en systematisk redogörelse för
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dessa handlingars närmare -beskaffenhet Hksom överhuvudtaget en redo-

görelse för det Skytteska privatarkivets karaktär och senare öden.

Då det gäller en man av Johan Skyttes kulturella betydenhet, skulle man
även önskat upplysningar rörande hans bibliotek^ da värdefulla slutsatser

angående vederbörandes politiska och litterära uppfattning på denna väg

torde kunna vinnas (jfr s. i88).

I kap. I (s. 3-34) förtäljer förf. om Johan Skyttes »Hem och skol-

liv i Nyköping.» Han begagnar tillfället att lämna en vidlyftig exkurs

över staden Nyköpings förhållanden i olika avseenden vid 1500-talets

slut: dess styrelse och samhälleliga organisation, dess näringsliv, dess un-

dervisningsväsende o. s. v. Då förf. i huvudsak ansluter sig till de
åsikter, vilka gjorts gällande av Odhner i hans bekanta arbeten rörande

de svenska städernas författningshistoria, känner man sig ej alltid över-

tygad av hans framställning. Intet tvivel torde kunna råda om, att den

av Odhner gjorda klassificeringen av städernas invånare på grimdval av

stadslagens bestämmelser är oriktig, och att särskilt »femöresborgarnes»

ställning och senare utveckling bör betraktas efter helt andra synpunkter

(jfr E. HiLDEBRAXD, Sveuska statsförfattningens historiska utveckling, s.

157, H. HiLDEP.KAN]^, Sveriges Medeltid, i, s. 389). Härtill komma
också betänkligheter beträffande förf:s påstående, att »samhällsklasserna i

Nyköping vid 1500-talets slut sannolikt i stort sett voro desamma som
då stadslagen skrevs.» En mera ingående undersökning skulle säkerligen

högst väsentligt modifiera förfrs åskådning i denna punkt; såsom lämp-

ligt studiematerial erbjuda sig i främsta rummet handelsordinantier o. d.

från 1600 talets början.

Den omstridda frågan angående Johan Skyttes börd ägnar förf. en

grundlig utredning, vilken från metodisk synpunkt måste betecknas som
mönstergill. Förf. stannar \id den slutsatsen, att de starkaste skälen

tala för att Johan Bengtsson var son till Bengt Nilsson och icke till hertig

Karl.» Man instämmer gärna med förf. häri, men man drives ovillkor-

ligen över till ett nytt spörsmål: huru kan ryktet om hertig Karls fader-

skap egentligen hava uppkommit? För visso misstager man sig icke,

om man som svar hänvisar till Johan Skyttes hastiga, för samtiden sä-

kerligen högst uppseendeväckande sociala avancemang. Det gäller då
emellertid att giva detta dess naturliga förklaring. Förf, har kunnat

uppvisa, att Johan Skyttes fader, borgaren och borgmästaren Bengt
Nilsson Skräddare, var en förmögen och inom staden Nyköping inflytel-

serik person. Ännu längre för oss ett intressant, av förf. ej beaktat do-

kument. I Sandbergska samlingen i Kammararkivet (s. v. 2>Xyköping'

)

finnes i original ett mantalsregister över dem som år 1580 samman-
skjutit penningar till "skolestufvan» i Nyköping, omfattande i realiteten så

gott som alla stadens borgare såsom bidragsgivare. Då de olika avgif-

terna väl stå i relation till förmögenheten, får man sannolikt av doku-

mentets upplysningar en god bild av borgarnes ekonomiska standard.

"Bengt Nilsson uppträder här till vår ej ringa överraskning med en summa,
vilken är ända till lo å 12 gånger större än den vanliga genomsnitt-

borgarens. Vi frestas sålunda att i Johan Skyttes fader se Nyköpings
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i vissa avseenden ledande man, \ilken i den uppblomstrande handelsstaden

uppnått en tämligen enastående grad av materiellt välstånd.

Den första bokliga undervisningen bibragtes Johan Skytte i Nykö-
ping. Hans utbildning fortsattes i Stockholmskollegiet, tills detta i början

av 1590-talet upplöstes. Därefter kommo studentåren i Tyskland, under

vilka Skytte efter tidens sed ambulerade mellan olika universitet (Frank-

furt an der Oder, Wittenberg, Leipzig, Marburg o. s. v.) och även före-

tog några smärre rekreationsutflykter, såsom till Nederländerna och Eng-
land. Sedan studierna satt frukt i en magisterexamen (1598), återvände

Skytte till hemlandet, där han erhöll plats i kansHet under hertigens

frånvaro i Finland. Han kvarstannade emellertid endast några månader,

varefter han ånyo begav sig till Tyskland; han uppträdde vid Collegium

Mauritianum i Kassel samt fullföljde i Marburg sina tidigare påbörjade

juridiska studier. En längre resa över Schweiz, Frankrike, England,

Skotdand och Danmark avslutade utomlandsvistelsen, och år 1601 var

Skytte tillbaka i Sverige.

Vid förf:s behandling av nyss angivna period av Skyttes levnad —
omfattande utöver kap. i även kap. 2—4 (s. 35—84) — har mycken
möda nedlagts på den allmänna orienteringen i tidens undervisnings-

system och lärda odling överhuvudtaget. Det skall också tacksamt med-
givas, att förf. här presterat ett synnerligen aktningsvärt utredningsarbete,

som för en kommande forskning måste bliva av varaktig betydelse.

Någon mera djuj)gående undersökning i ämnet har förf. dock ej åsyftat.

Det är namn och äter namn ur de skolastiska vetenskapernas rika ter-

minologi som ständigt möta oss, men ingen klarläggning av des.sa namns
innebörd ger oss möjlighet att bedöma den dåtida andliga kulturens verk-

liga innehåll. Man vågar uttala en förhopi)ning, att förf. måtte senare

få tillfälle till ett intensivare inträngande i hithörande intressanta problem.

Kap. 5 (s. 85— 180), vilket forf. givit den e.xpressionistiska titeln

»Furstelärare, bildningsfrämjare, lagskrivare och polidker% utgör arbetets

huvudparti. Ett flertal frågor ur tidens politiska och kulturella historia

komma här under debatt, vamd förf. har många självständiga bidrag

att lämna. Man läser med intresse redogörelsen för hertig Karis tidigare

regeringssystem och den sakkunniga granskningen av de ledande förtro-

endemännens olika kvaliteter. Forf:s ui^pfattning av hertigens ställning

till rådet förefaller dock tämligen diskutabel. Då hertigen dröjde med
rådets återupprättande, har detta säkerligen sammanhängt med hans tve-

kan inför det sista avgörande steget: gripandet efter Sveriges krona.

Och att denna tvekan åter länge behärskade honom, blir efter senaste

forskningar alltmer otvivelakdgt. Det hade varit av vikt för förf. att beakta

detta förhållande även vid framstiillningen av hertigens livländska politik.

Hertigens planer hava under det livländska krigets första år efter allt att

döma växlat mellan de mest motsatta ytterligheter, och något fast beslut

har ännu icke mognat i hans sinne. Bland de faktorer som härnd

spelat roll, bör ej förglömmas hertigens till sist fåfänga strävan att hålla

den polska republiken såsom sådan utanför suveränens svenska för-

vecklingar.

Del är emellertid en avdelning inom detta parti, som särskilt fäng-

slar uppmärksamheten. Förf:s skildring av Skyttes verksamhet såsom
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(iustaf Adolfs lärare betecknar i själva verket vår första vetenskapliga

undersökning rörande Gustaf Adolfs uppfostran och de grundsatser som
(Uirvid varit bestämmande. Med synnerlig omsorgsfullhet analyserar förf.

Skyttes undervisningsprogram, såsom det framlagts i hans bekanta skrift

; Ken kort Underwijsning Uthi hvad Konster och Dygder Een Fursteligh

l'erson skall sigh öfwe och bruke then ther tencker medh tijdhen lyc-,

kosahlighen regere Land och Rijke"^ (1604); förf. hade måhända även

bort ta i betraktande, att trenne andra tidigare författade arbeten av

Skytte samma är (1604) utkommo av trycket, nämligen >-Oratio Johan-

nis Schroderi Skytte Sueci sine eloquentia ad eruditionis fastigium per-

veniri non posse'% »Oratio Johannis Schroderi Skytte Sueci de Sue-

corum Gothorumque vetustate et fordtudine militäre''^ och >Oratio

Johannis Schroderi Skytte Sueci, in qua ostenditur artium liberalium

majestas et nobilis eloquennai dignitas". De resultat, till vilka förf.

kommit, torde väl i det stora hela kunna betraktas såsom riktiga.

Dock bör man inlägga en reservadon mot förf:s mening, att Skytte i

sina undervisningsprinciper visat en rätt anmärkningsvärd frimodighet

mot sin höga uppdragsgivare, hertigen . Med hänsyn till Skyttes såväl

tidigare som senare levnadsbana furefaller en dylik mening långt ifrån

sannolik. Och granskar man de uttalanden av Skytte, \'ilka givit anled-

ning till förf:s omdöme, .synas dessa väl kunna förklaras såsom grundande
sig på allmänt erkända svenska erfarenheter. Beträffande Skyttes var-

ning till sin kunglige lärjunge för ^>ge>/iene vuifis^ ostadighet måste också

betonas, att densamma säkerligen ej alls avsett riksens ständers statsrätts-

ligt reglerade, mer eller mindre frivilliga deltagande i rikets styrelse.

Kap. 6 (s. 181— 229) är ägnat at Skyttes beskickningsresa till Neder-

länderna och England ar 16 10 samt hans verksamhet under Karl IX:s

sista regeringsår. Redogörelsen for de med konung Jakob i England
förda förhandlingarna bygger förf. })å Skyttes egenhändiga relation, vilken

i avtryck bifogas. Måhända hade forf. };a nägra punkter bort med nå-

got större kritik behandla nämnda källa, vilken säkerligen till sitt ursprung-

liga syfte ej alldeles saknat viss tendens. Angående Skyttes i Liibeck

iråkade svårigheter och hans mellanhavande med stadens myndigheter

förtjäna att beaktas den svenska regeringens under föregående år bedrivna

^praktiker>\ varom up])l}'sa Gottbergs räkenskaper över värvningar i Tysk-

land år 1609 (Krigsarkivet).

Förfis stil är klar och koncis, hans språk vårdat och korrekt. Ett

arbete av den omfattning varom här är fråga ger naturligtvis alltid anledning

till enstaka formella anmärkningar. En viss bristande nöjaktighet ifråga

om de latinska citaten bör sålunda ej lämnas alldeles opatalad. Det
skall ej heller fördoljas, att förf:s uj^pställning av text och noter i deras

förhållande till varandra blivit allt annat än tillfredsställande och att läs-

ningen av förf:s arbete i löljd därav högst avsevärt försvårats.

Vi stå vid slutet av vår korta granskning. Såsom huvudomdöme
om det föreliggande arbetet är det en glädje att framhålla, att detsamma
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äger mycket stora förtjänster. Med synnerlig omsorg har förf. genom-
arbetat ett betydande material, och för att vinna även det minsta bidra i;

till sitt ämnes belysning har han ej skytt någon möda. Vid behand-

lingen av de ofta svårhanterliga källorna röjer förf. säker historisk metod

och den skolade historikerns såväl kombinationsförmåga som kritiska

omdöme. Vi kunna hälsa förf:s akademiska specimen såsom ett myc-

ket gott bidrag dll vår vetenskapliga historiska litteratur.

Svefi TuJiberg.

Köpstadsinän, hanseafer och skärgårdsfolk. Om Marstrand
och haitdelslivet i Bohuslän till år i^Sy av Claes Krantz.

Göteborg, Wettergren & Kerbers förlag 1919. 92 s. — 7 kr.; för

numrerad upplaga 16 kr.

Av Bohusläns städer tilldrar sig Marstrand vid sidan av Kungälv

det största intresset i historiskt avseende. Under medeltiden spelade

det en betydande roll som en huvudort för den bohuslänska handeln

och sillfisket, och under 1500-talet synes det en tid ha varit Norges

andra stad, vad det ekonomiska välståndet beträffar. Författaren av

ovanstående arbete har alltså valt en tacksam uppgift, då han sökt

skildra stadens historia till 1587, d. v, s. fram till den tidpunkt, da

sillfisket överskridit sin kulmen och en förhärjande eldsvåda hämmade
samhällets vidare utveckling.

Förf. har samvetsgrant tillgodogjort sig de närmast till hands lig-

gande källorna, vilka till största delen äro att söka i norska urkunds-

publikadoner, såsom Diplomatarium Norvegicum och Norske Rigsregis-

tranter. Efter att i ett inledningskapitel ha uppdragit konturerna av

Marstrands utvecklingshistoria utreder han stadens äldre topografi och

redogör för stadsstyrelsens organisation, offendiga stiftelser, handel, sjö-

fart och sillfiske, l^ill framställningen äro fogade ett par bilagor, upp-

tagande dels en förteckning över stadens ämbetsmän till omkr. 1600, dels

en tabell över den bohuslänska sjöfarten under 1500-talets sillfiskeperiod.

För kännedomen om Marstrands och Bohusläns materiella liv under

det behandlade skedet erbjuder arbetet icke ringa intresse. Förf. går

emellertid icke helt fri från det i undersökningar av denna art så van-

liga felet att betrakta sitt ämne alltför isolerat och väl mycket bortse

från den politiska och ekonomiska utvecklingen i stort. Ett grundligare

studium exempelvis av Nordens politiska historia skulle ur fiera syn-

punkter ha varit gagneligt för den föreliggande uppgiften och framförallt

skänkt vederbörlig belysning åt vad som i förf:s framställning ofta nog

blott ter sig som lösryckta notiser. Korrekturläsningen lämnar också

ett och annat övrigt att önska, och särskilt äro de här och där förekom-

mande latinska citaten vanligen förvanskade. Den lilla boken läses

emellertid med nöje och behållning. Den utgör ett bevis på det lokal-

historiska intresse, som f. n. glädjande nog i allt större utsträckning

gör sig gällande, och bör mana till efterföljd.

G. C—n,
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Karolinska Förbundets årshoh IQIQ. Lund 1920. (4), 335 s., i pl.

Under vårens lopp distribuerades till medlemmarna Karolinska för-

bundets årsbok för år 1919. Med denna volym har sällskapets publika-

tion fyllt sitt första decennium; samdiga de tio årgångarna hava efter samma
stränga vetenskapliga principer redigerats av professor Arthur Stille. Det
är en mångfald värdefulla uppsatser rörande det stora nordiska krigets

tid, som årsböckerna för dessa åren rymma. Åtskilliga av dem inne-

hålla viktiga bidrag till lösningen av de problem, som den moderna
Karl Xllrsforskningen arbetar med. Likaså mä erinras om de akt-

st}Tken i form av brev, dagboksanteckningar och journaler, som där

publicerats. När nu årsboken fyllt sitt io:de år, kan man blott uttala

den förhoppningen, att det skall lyckas förbundet att kunna trots de

oerhört stegrade pappersprisen och tryckningskostnaderna fortfarande hälla

publikationen vid liv — det förefaller som om bidrag att fylla den med
icke skulle saknas.

1 den senast utgivna årgången ingår icke någon uppsats, som är av

speciellt intresse för personhistorikern, men desto tiera med rent historiskt

innehåll. Där äro sålunda införda fyra föredrag av professorerna

H. Hjärne^ L. Stavenoiu^ A. Stille och H. Almquist, vilka höllos vid

de högtidligheter, som voro anordnade pä 200-årsdagen av Karl XILs
död den 30 november 191 8. Samma och ensartade grunddrag åter-

finnas i dessa forskares synpunkter på Karl XII:sproblemet:

Karl XII kämpade och föll icke för nya landvinningar och erövringar

utan för bevarande av den statsbildning kring Östersjön, som svenska

monarker och statsmän före honom grundat och byggt upp mot den
hotande anstormningen öster ifrån. Det svensk-baltiska stormaktsväldet

växte fram organiskt, fyllde höga och betydelsefulla uppgifter och bars

upp av ett inre livsberättigande. Att skydda och upprätthålla detta arv —
det var innebörden i Karl XII:s > envisa"^ kamp. Ett ödesdigert moment
i denna behandlas i en turkisk uppsats, AJimcd Refiks till 200-års-

dagen av segern vid Prut utgivna: Baltadjy Mehemed pascha och Peter

den store 171 1— 191 1». Denna, till vilken fogats åtskilliga värdefulla

urkunder, har överflyttats frän turkiska till svenska av professorn

K. V. Zetterstéen, som i förordet inlagt nyttiga anvisningar för uttalet

av vissa turkiska ljudsammanställningar, liksom han i förening med pro-

fessor Stille försett översättningen med värdefulla förklaringar. Det är

väl närmast med anledning av denna uppsats, som årgången prytts med
en reproduktion av Konrad Sparres, i Uppsala Liniversitets samlingar

förvarade porträtt av Ahmed III, försett med hans ^namntecknings (turk.

tughra). Om de turkiska sultanernas namnchitter lämnar årsboken den

intressanta upplysningen, att de »alltid avfattas på arabiska, varvid nam-
nen inflätas i de öfriga orden pä sådant sätt, att oUka regenters namn-
teckningar knappast skilja sig från varandra. Enligt sägnen härstammar

tughrans nuvarande form från Murad I:s tid (1359— ijSq). Som
denne ej var skrivkunnig, skall han nämligen i stället för underskrift

hava doppat handen i bläck och avtr\'ckt den pä ett dokument, varpå

detta avtryck togs till förebild av hovkalligraferna, som hade att teckna

sultanens namnchifter ä offentliga handlingar».
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Åt den inre historien äro tvenne uppsatser ägnade. Generalmajor

C. O. Nordensvan bidrager med en utredning om »Svenska armén aren

1709— 1 7 18», vilken är en direkt fortsättning av samme författares un-

dersökning, publicerad i årsboken 19 16, om den svenska krigsstyrkan,

»sådan den gestaltat sig under den uppåtgående delen av Sveriges krig .

Enligt de av Nordensvan fran olika källor gjorda sammanställningarna

skulle den svenska armén haft följande numerär: våren 1708: 115.870
man; 1714: 35,920; början av 1716: 39,189; hösten 1718: 60,702

man. Säkerligen motsvara dessa siffror icke fullt det verkliga förhållan-

det. Innan de godtagas som slutgiltiga, torde de behöva underkastas

en strängare granskning, synnerligast som primärmaterialet för de resp.

åren .samlats och uppgjorts av flera forskare efter olika principer och

grunder. — Kandidat P. Hallerman har fortsatt sina undersökningar om
tillståndet i svenska landskap under kriget, särskilt med hänsyn till ödes-

hemman och folkmängd. Denna gången har han valt Uppland och

därvid följt det schema, som uppgjorts av lektor S. Schartau och av

honom använts i flera liknande uppsatser. Ifrågavarande undersökning

bekräftar de resultat, som vunnits från andra län och landskap, att ödes-

hemmanens antal i Uppland vid krigsslutet var obetydligt större än vad

fallet var i början, och detsamma gäller även folkmängdssiffrorna.

De två återstående uppsatserna i årsboken behandla diplomatiska

och krigshistoriska ämnen. Lektor Be)i,i^t Lundberg skildrar efter hu\-ud-

sakligen otryckt tyskt källmaterial det medlingsförsök mellan Karl XII

och Fredrik Vilhelm I, som den franske ambassadören, generallöjtnant

Henry-Frangois Colbert, comte de Croissy, broder till franske utrikes-

ministern 1 orcy, gjorde för att försona Sverige och Preussen. Under en

stor del av året 1715 vistades den franske diplomaten i konungens

omedelbara närhet, och mellan dem uppstod ett intimt vänskapstor-

hållande. Få hava i så varma ordalag uttryckt sin beundran för Karl XII

som Croissy.^ Men utan att hava lyckats i sin mission måste denne

lämna Stralsund, och kort därefter nödgades hans kunglige vän övergiva

fästningen åt fienden.

•Årgången avslutas med några >'Bldrag till berättelserna om r}"ssarnas

härjningar i Södermanlands kustsocknar 1719% vilka av friherre Karl
K:son Lcijonhiifvud samlats ur de redogörelser, som prästerna i de

härjade socknarna insände till biskopen och konsistorium i Strängnäs.

En dylik systematisk undersökning gällande kustlandskapen skulle säker-

ligen bliva givande och måste väl en gäng göras, när de sista krigs-

årens historia skall skrivas, även om totalbilden icke blir annorlunda än

den som Laurentius Söderling i Nyköping gav det hög\'ördiga konsisto-

rium, då han berättade att han >vid den tyranniska fiendens plundran-

de, skövlande och brännande, vilken icke eller haver skonat Herrans

huus och tempel och 1 rivialskolan utan dem tillika med de andra husen

ynkeligen avbränt och alldeles ruinerat, även fått sitt hus och sin gard

lagd i aska och av fienden bli\-it berövad på största delen av sin lösa

egendom, och att den återstående förstörts av elden».

S. E. B-g.
* Se de utdrag ur Croissy's brev, som publicerats i årsboken 19 10 av

P. SörenssoQ.
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Jrzud Bernhard Horn. Biografisk studie av Sven Graiiers. I.

1664— 1 7 13. Akad. avh. Göteborg, A. Lindgren & Söner 1920.

XXVIII, 291, (i) s.

Arvid Bernhard Horn och hans insats i svensk politik ha under

innevarande år behandlats i två doktorsavhandlingar. I den ena av dessa.

— Danielsons 'Sverige och Frankrike 1727— 1735' — ligger tyngdpunk-

ten mera på det diplomatiska momentet, i den andra, den här ifråga-

varande, mera på det rent biografiska. Da Horn dock redan från år

1700 spelade en ingalunda obetydlig och med aren allt viktigare roll i

Sveriges historia, är det klart, att även Grauers måst ägna stor upp-

märksamhet åt tidens såväl krigshistoria som särskilt diplomatiska historia.

Huru mycket av tidens allmänna historia, som skall tagas med i

ett dylikt arbete, blir ju i rätt hög grad en smaksak, men det hade

varit önskvärt, att förf. givit klart besked om vilka principer han velat

fulja, vilket ej alltid framgår av framställningen. Pä grimd av förfrs

metod att i frågor, där han ej kunnat bringa något nytt, blott hänvisa

till föregående författares uppgifter uppstå ibland vissa luckor och otyd-

ligheter i skildringen, vilka lätt kunnat undvikas genom ett kort referat

av föregångarnas uppgifter.

Av avhandlingen är endast en mycket ringa del, 46 sidor, ägnad
åt Horns bana som krigare, ocl\ denna del är ocksä den svagaste.

Redogörelsen for Horns ungdom hade lätt kunnat göras åtskilligt fylli-

gare, och den lider dessutom av en viss flyktighet, som förorsakat åt-

skilliga smärre misstag. Förf. har ej heller tillräcklig kännedom om den
militära organisationen och officersutbildningen i slutet av 1600-talet, så

t. ex. var det ej något för Horn märkvärdigt utan det vanliga, även

for adelsmän, att de började sin militära bana som meniga vid gardet.

Karl XI:s drabanter stodo ej heller, som förf. vill göra troligt, i något

närmare förhållande till honom än vad gardet gjorde, de räknades offi-

ciellt till detta, och även gardets chef rapporterade direkt till konungen
o. s. v. Mot kortheten i skildringen av Horns insats som drabantchef

torde föga vara att invända, och förf:s slutomdöme: >>att faran för en

övervärdering av hans betydelse som krigare säkerligen är större än mot-
satsen», är nog fullt befogat. Men krigshistorien är tydligen ej förfis

rätta område — han förväxlar bl. a. upj;repade gånger begrej)pen >^tak-

tik'> och ^strategi"*^ — och hans omdömen t. ex. om den svenska slag-

ledningen vid Diinaövergången äro allt för löst grundade.

Tyngdpunkten i förf:s arbete ligger dock på framställningen av Horns
verksamhet efter hans inträde i rådet, särskilt på den utrikespolitiska

sidan därav. Detta är också givet den värdefullaste delen av boken.
H:ir är skildringen noggrann och pålitlig, om än förf., naturligt nog,

«j alltid haft full överblick över den svenska utrikespolitikens ytterst

intrasslade och ännu ej på låncjt när till fullo kända förhållanden. Man
fur en god uppfattning av det svenska rådets och särskilt Arvid Horns
Ställning till tidens viktigaste utrikespolitiska frågor. Att konungens vilja

och planer, vilka dock voro de i sista hand avgörande, trängts väl myc-
^^et i bakgrunden är förklarligt på grund av det material, som stått förf.

till buds, och den synpunkt, från vilken han utgått, men det blir därigenom
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svårare att få en fullt klar och riktig bild av det verkliga läget. Förfrs fra:.:-

ställning av Horn såsom slug, ärelysten, sluten och starkt ekonomiskt in-

tresserad verkar mycket övertygande, och med rätta påpekas pä ätskilliiM

ställen det olämpliga och för Sverige skadliga i Horns uppförande vid olika

tillfällen. Man skulle dock önskat ett skarpare framhävande av (ic-,

viktigaste, som man kan förebrå Horn, nämligen att han ej gjorde eiv.

ett försök att sätta sig in i de realpolitiska motiven för konungens po-

litik och att inrikta sin verksamhet på de av denne eftersträvade målen.

I stället lät han tydligt nog förstå, att han ansåg Karl XII:s politik be-

stämmas av abstrakta rättsskäl eller personliga motiv, och betonade ävcn

gentemot de utländska sändebuden på ett synnerligen olämpligt sätt

skillnaden mellan konungens och rådets politiska uppfattning. När han

så, helt naturligt, av konungen desavouerades, bättrade han sig ej utan

lämnade i stället allt vind för våg, ett beklaghgt bevis på bristande

pliktkänsla. Huruvida detta Horns uppförande står i något samband
med det inrikespolitiska intrigspelet, framgår ej av den här föreliggande

framställningen, dä detta ej upptagits till behandling. Det är en viktig

del av Horns verksamhet under dessa år, som härigenom saknas, och

den bild man far av honom blir därför ofullständig och kanske något

skev, men det torde vara förf:s mening att behandla detta i ett kom-
mande arbete.

Åt Horns verksamhet i defensipnskommissionen ägnar förf. däremot

ett 40-tal sidor redan i detta arbete. Något säkert grepp på Horns

ställning till de viktiga militärpolitiska problemen är det dock svårt att

få, han manövrerade med ytterlig försikrighet, och man har det in-

trycket, att han framför allt sökte tr\'gga sig åt alla håll.

Trots att vissa anmärkningar kunna göras mot doktor Grauers' ar-

bete, utgör det dock ett intressant och viktigt bidrag framför allt till

kännedomen om Arvid Horns egen personlighet, en av de inflytelserikasie

män nedom tronen, som Sverige någonsin ägt. Men även över det ka-

rolinska tidevarvets allmänna historia bidrar det att sprida ljus, och man
måste livligt önska, att förf. snart blir i tillfälle att uppfylla det löfte om
fortsättning som I å dtelbladet innebär.

P. S.

Lovisa Ulrika och Carl Gustaf Tessin. Dokument utg. av

Sigrid Leijonhufvud. Sthlm, P. A. Norstedt & söner 1920. XIII,

(3), 266 s. — 27 kr.

I sitt arbete ^Omkring Carl Gustaf Tessin» har Sigrid Leijonhufvud

nyligen lämnat oss en intressant skildring av hov- och societetsUvet under

frihetstiden. För andra delen av detta arbete har förf. begagnat en del

handlingar, som varit av sådant intresse, att hon nu låtit offentliggöra

dem. Denna dokumentsamling utgöres av hittills otrjxkta delar av

Lovisa Ulrikas memoarer, jämte dennas brevväxling med Tessin samt

en del handlingar angående brv-tningen mellan Tessin och hovet 1754-

Lovisa Ulrikas memoarer, som tillhöra Stafsunds arkiv, omfatti

åren 1744—1762 och äro förut delvis offentliggjorda i Klinkowströms
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fdition av Axel von Fersens skrifter. I sitt arbete »Die Memoiren der

Konigin von Schweden, Vlrike Luise,» har Arnheim antagit, att de

Mivit författade 1772. Utg. tror sig emellertid av innehållet kunna

satta 1780 som det år, de tidigast kunna hava författats. Tiden för

(leras tillkomst anser hon sig därför kunna begränsa till åren 1780— 1782,

(la memoaremas oavslutade skick möjligen kan ställas i samband med
drottningens död. Då de författats så sent, är det tydligt, att de skola

lida av minnesfel, och Arnheim tillmäter dem ej heller något större

källvärde. Emellertid har det \id en förnyad prö\Tiing visat sig, att

han på flera ställen gått för långt i sin kritik. Flera uppgifter, som
Arnheim anser såsom uppdiktade, visar utg. vara överensstämmande

med verkligheten, varför man nog torde få instämma med henne däri,

-att man, då Lovisa Ulrikas uppgifter ej jävas av kända fakta, får vara

ytterst försiktig med att stämpla dem som uppdiktade.»

Brev\'äxlingen mellan Lovisa Ulrika och Carl Gustaf Tessin omfat-

tar åren 1745— 1753. De flesta breven förvaras i Riksarkivet. Lovisa

Ulrikas äro i original men Tessins däremot endast i koncept, då origi-

nalen troligen brändes av drottningen efter 1756 års misslyckade revo-

lutionsförsök. Dateringen har erbjudit vissa svårigheter, i det flera brev

antingen sakna datimisanteckning eller också äro feldaterade. Utg- har

dock på grund av innehållet kunnat datera de flesta breven med rela-

tivt stor säkerhet. Breven, som nästan alla hädeda sig från tiden, innan

ännu någon misstämning yppat sig mellan Lovisa Ulrika och Tessin, ge

föga av intresse för den politiska historien. Huvudsakligen lämna de

uppgifter rörande korrespondenterna själva och livet vid hovet. Tessin

är ju känd för sin lysande stilistiska talang, och även den obeiydhgaste

lilla händelse skildrar han på ett intresseväckande sätt.

Det var ej enbart likheter i bildning och kulturella intressen, som
förde Lovisa Ulrika och Tessin samman. Liksom Tessin genom Lovisa

Ulrika ville vinna tronföljaren för sitt parti, så hoppades Lovisa Ulrika

att vinna Tessins bistånd i och för en utvidgning av konungamakten.
Lovisa Ulrika saknade ej heller skäl för detta sitt antagande, och det

är tydligt, att'Tessin diskuterat frågan med henne, ehuru hon kanske tydde

Tessins ord mera till sin fördel än han själv menade därmed. Förhal-

landet dem emellan blev emellertid, som bekant, allt kyligare, och då
hovpartiet vid konung Fredriks död sökte sätta sina planer i verket, var

Tessin en verksam motståndare. Trots ovänskapen kvarstod han som
prins Gustafs guvernör, men vistelsen vid hovet blev emellertid allt obe-

hagligare för honom. Han, den forne gunstlingen och ledaren av ho-

vets nöjen, såg sig nu undanträngd av Dalin, och hans bitterhet mot
denne sin forne skyddsling stegrades alltmer. I några anteckningar, tro-

ligen från 1752, ger han uttryck åt sin grämelse och sårade stolthetskänsla.

^Kan det kallas otacksamt'>, säger Tessin, »att jag icke som min jämlike

vill anse den man, som nyss varit informator i ett privat hem, hur be-

gåvad han än må vara. Jag anser honom visserligen som god skald

och historieskrivare, men konungens nåd kan icke göra honom till min
jämlike. > Men det var ej nog därmed, att han på sä sätt blev tillba-

kasatt. Ständigt blev han vid hovet utsatt för allehanda förödmjukelser,

vilket måste kännas sårande för en person med Tessins känsliga sinne.
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Det var, sade han, tydligt, att man ständigt sökte förödmjuka honom.
Hur hade ej förhållandena ändrat sig sedan den nden. då han skrev

till kronprinsessan, att han ej kände några törnen pä sin väg, då han

fick tjäna henne. Xu hade sä mänga misshälligheter yppat sig, att det

ej kunde dröja länge, innan en öppen brytning uppstod mellan Tessin

och konungaparet. Rörande denna finnas här avtr)xkta ett flertal do-

kument. Först återgives den skildring av br}^tnmgen, som Adolf Ired-

rik inlämnade till rådet. Utom denna hade konungaparet även läm-

nat en annan rcladon av saken. Denna senare skrivelse, som ingavs i

den föga vällovliga avsikten att vid lägligt tillfälle användas som vapen

mot Tessin, blev sedermera återtagen. Frän Tessins anteckningar känna

vi emellerdd dll huvudinnehållet i densamma. Den ger en i
.
hög grad

färgad skildring av händelsen, och Tessin säger* att han däri framställ-

des på ett sätt, som hade han >strattl)art och obetänkt vanvördat och

missfirmat Kungl. Mts höga och helgade person". Så framhölls däri

t. ex., huru Tessin i vredesmod kullstött en stol samt stampat med
foten, under det han talade med konungen. I sina anteckningar har

Tessin på det kraftigaste sökt vederlägga dylika illvilliga rykten, och

det är t\-dligt, att de ha lika litet fog för sig som drottningens ui)pgift,

att konungen tappade besinningen och tänkte med eldgatfeln tukta den

oförskämde greven. Den här avtryckta berättelsen av Adolf Fredrik är

hällen i en betydligt mera lugn och värdig ton och överensstämmer i

huvudsak med den skildring, Tessin inlämnade till rådet. 1'essins syn

på brytningen samt förhallandet efter densamma belysas även av några

andra här avtryckta handlingar, såsom hans berättelse till ständerna

i755> dagboksanteckningar m. m. Man ser tydligt, huru djupt

denna brytning gatt Tessin till sinnes. Annu efter flera år sysslar han

i sina tankar därmed. I dokumentsamlingen finnas avtr^xkta några an-

teckningar frän år 1755, däri Tessin än en gång berör missämjan med
hovet. Med anledning av ett r)-kte, att drottningen skulle hava sagt,

att hon kunde torsona sig med hela världen utom med honom, fram-

håller han, hur troget och oegennyttigt han tjänat konungaparet. ^Har

jag ,då gjort mig förtjänt av all denna förföljelse r^» säger han vid tanken

härpå. Han finner dock en tröst i sin egen rättfärdighet, och fariseiskt

slår han sig for sitt bröst och utropar: Vilken skillnad mellan mina

fiender och mig. De förtala mig ständigt, och jag tänker endast med
försonlighet på dem.'^

I sitt förhällande till Tessin efter brytningen ter sig ej Lovisa Ulri-

kas karaktär just fran den älskvärda sidan, men man kan dock förstå

hennes oförsonliga sinnesstämning mot den man, som länge varit hennes

förtrogne men likväl i avgörandets ögonblick motarbetade hennes planer.

Akg JJ' Essen.

Den sista Gusfai^ianska hoz^damen. Ur Marianne Ehrenströms

minnen av Henrik Sc/iiick. Sthlm, Hugo Gebers förlag 19 19.

201 s. — Kr. 13:50.

Ett värdefullt och roande tillskott till vår memoarhtteratur är den

bok, som under titeln »Den sista Gustavianska hofdamen» utkom till
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!.,r!i(len jul, redigerad av vår främste expert på området prof. Henrik

>rhuck. Ur Marianne Ehrenströms på äldre dagar nedskrivna, på fran-

v^a avfattade minnen, ett vidlyftigt material om vid pass ett hälft dussin

'viner, har utgivaren sammanfört det intressantaste, utgörande en

niangd karakteristiker, anekdoter och historietter om kända personer och

t. (lens märkligare tilldragelser. Då man tar i betraktande memoarför-

fittarinnans långa levnad, vidsträckta förbindelser och skiftande öden,

furstar man, att det memoarstoff, varav här kontentan framlägges, skall

crl)juda ett personhistoriskt intresse av stort värde, allra helst som den

skrivande är i besittning av en ledig penna och en livlig och målande

l)erättarestil.

Född i Zweibriicken 1773, dotter av en till börden svensk men
länge vid udändsk tjänst fästad man, överste J. F. PoUet, och en t}'sk-

fudd dam, tillbringade Marianne sin barndom och tidiga ungdom i

Stralsund. Blev strax efter Gustaf III:s mord hovfröken hos änkedrott-

ning Sofia Magdalena, gifte sig 1803 med generalfälttygmästaren N. F.

Khrenström, kommendant i Göteborg, broder till Johan Albert Ehren-

ström, bosatte sig som änka frän är 1816 i Stockholm, där hon för

att bättra på sin långt ifrån lysande ekonomi öppnade en flickpension

.som ägde bestånd i åtskilliga år, varefter hon sedan skolan upphört

ägnade sin mesta tid åt nedskrivande av sina levnadsminnen. Hon dog
vid den höga åldern av 94 år, upplevde sex svenska regenter från

(lustaf III till den tredje generationen Bernadotter och ägde alltså en

rikare källa minnen att ösa ur än de flesta av sina samdda.

Åt Gustaf III:s tid ägnar hon en betydande del av sina anteckningar,

varvid den ljusa färgblandningen är den övervägande, låtande Carl XIII

och hans hejduk, Reuterholm, framstå i en desto mörkare dager. Vär-

defulla äro Marianne Khrenströms uttalanden om drottning Sofia Magda-
lena, denna misskända eller åtminstone föga kända furstinna, om \ilkeTi.

hon meddelar månget sympatiskt drag. Men den Gustavianska hovda-

mens porträttgalleri r\mmer många fler höga och illustra personer, de

flesta medlemmar av vart kungahus från tjusarkonungen räknat ha där

funnit en plats, dock dröjer hon med förkädek vid den historiska epi-

sod, då hon som kommendantsfru i Göteborg fick göra les honneurs

för de av revolutionens stormar till våra kuster vinddrivna Bourbonska
j^^nsarna, de sedermera i)å deras fäders tron återinsatta konungarna
Ludvig XVIII och Karl X. Vidare skymta i minnesalbumet Arinfelt,

Magdalena Rudensköld, Axel Fersen, M""" de Stael, Leo[^old, Kellgren

m. fl., en hel repetitionskurs i det intressanta skede av var historia, som
fatt sin belysning av och genom här nämnda personligheter.

Vad man dock saknar vid genombläddrandet av dessa sä s})iritu-

ellt och skickligt ordnade memoarblad, är den personliga sympatien hos

ordnaren för hjältinnan i de skådespel, som genom dem upprullas för

oss. Författarinnans skattande ät den Crusenstolpeska metoden i fråga

om historiska upi)git"ter understrykes något väl ofta, och nog torde de

u|)f)levelser och minnen som meddelas av den gamla hovdamen, vilkens

åldrade drag, sådana de träda oss till mötes i omslags vi gnetten, bära

omisskännliga spar av en gången ovanlig skönhet, vara något förmer än

blott och bart inslag av >en gammal dams badinagC', enligt utgivarens
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uttryckliga betonande. Ett återsken av glansen från tredje Gustafs da-

gar \nlar, i trots av den historiska ovederhäftigheten, över minnesteck-

nerskans gestalt.

Z. D-n.

Jenny Lind-litteratur.

ycnny Lind, som konstnärinna och människa av Maria Holm-
ströjfi. Gbg, Åhlén & Åkerlunds förlag 1913. 267 s. — Kr. 4.

Jenny Linds triumftäg genom Nya världen och övriga
levnadsöden av Sven Dorph. 2:dra tillök, uppl. Uppsala, J. A.

Lindblads förlag 1918. 464 s. — Kr. 14: =0.

Jenny Lindiana. Till hundraårsminnet av Sven Do7'ph. Uppsala,

J. A. Lindblads förlag 1919. 351 s. — Kr. 14:50.

Jenny Lind, En minnesl)ok till hundraårsdagen av Tobias No?'lind.

Sthlm, Wahlström ^^'idstrand 191 9. 251 s. — Kr. 10.

Jenny Lind, En livsstudie av Sigrid Elmblad. (Svenska kvinnor I).

Uppsala, J. A. Lindblads förlag 1920. 192 s., i pl. — Kr. 8.

Länge ha \i varit i saknad av en svensk Jenny Lind-biografi, vari

den världsberömda sångerskans bild återgivits sådan den ännu i minne

och tradition fortlever i hennes fädernesland. Engelsmännen Holland

och Rockstros verk, på svenska av J. R. Spilhammar, har under en följd

av år utgjort den egentliga källan till Jenny Linds historia, en mycket
förtjänstfull om än något ensidigt hällen teckning, utarbetad med stöd

av dokument, tillhandahållna av prof. Otto Goldschmidt, konstnärinnans

make. Men denna digra och i allt som rör de biografiska uppgifterna

helt säkert fullt vederhäftiga bok, har det felet att vara ofullständig.

Den slutar, antagligen av pietetsskäl, med början av Jenny Linds ame-
rikanska turné och hennes ar 1850 ingångna giftermål; om hennes

levnad från och med denna tid lämnas vi i okunnighet.

Den här påpekade luckan har nu fyllts. Till hundraårsdagen av

Jenny Linds födelse, d. 6 oktober 1920, har allmänheten flere på vårt

eget modersmål avfattade Lind-biografier att välja på.

Maria Holmströms bok om »Jenny Lind som konstnärinna och

människa» vänder sig mer direkt till den stora mindre sakkunniga och

köpstarka publiken. Arbetet är, något förf i sitt företal också påpekar,

uteslutande byggt pa det ovan nämnda engelska verket och andra lätt

tillgängliga tryckta källor. Boken har rönt mycken popularitet och ut-

kommit i flera upplagor.

Av betydligt större omfång och anspråk är '>Jenny Linds triumftåg

genom Nya världen'^ av Sven Dorph^ väl f n. vår förnämsta auktoritet

på området. Eörf tager vid där de engelska biografierna sluta eller
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Mtl Mamsell Linds anträdande av sin berömda amerikanska konstresa,

\ilken kan sägas ha angivit riktningen av de sangartåg som sedan i en

aldrig sinande ström fortgått frän F.uropa till Amerika. Hälften av bo-

ken upptages av denna märkliga episod i Jenny Linds liv. den övriga

liiilfien av anföranden ur brev till och fran sångerskan, av uttalanden

om henne av tidens största musici och andra kända personer, av små-

drag och anekdoter belysande hennes konstnärsskap och personliga egen-

skaper, upjjgifter hämtade ur de Lind-biografica, som under de senare

aren genom enskilda donationer och gävor tillfallit våra offentliga sam-

lingar.

Det med avseende å hundraärsminnet av Dorph utgivna nya arbetet

med titeln »Jenny ].indiana> bildar som en slags överbyggnad till det

första, utfyllande och komjdetterande bilden av sa väl konstnärinnan

5()m människan.

Med allt erkännande av den osi»arda möda förf. tydligen använt för att

tillgodogöra sig det rika stoff han haft till sitt förfogande, kan det ej

nekas, att arbetet lider av en viss planlöshet i uppställning och kompo-
tiition. Så gör saknaden av en kronologisk ordningsföljd sig märkbar
och bör fönsvåra användandet av dessa Jenny Lind-böcker för studie-

ändamål.

Den andra jubileumspublikationen är Tobiiis Noriiuds ' minnesbok
till Jenny Linds hundraarsdag. Om hos Dorph det anekdotiska och

biografiska dominerar, intager hos Xorlind den musikaliska och konst-

närliga värdesättningen första planet. Sa vinnlägi^er förf. sig. utan att

förbise den historiska gängen av sin hjältinnas liv och utveckling, att

.söka inpassa hennes gestalt i tidsmiljön, att med den romantiska rikt-

ningen i tiden som bakgrund ge en definition pa fenomenet Jenny Lind
och den for en eftervärld nästan ^ratlika tjuskraft hennes konstnärsskap

och personlighet utövade pa samtiden. Sedan man läst sig mätt på de

mänga su})erlativa beskrivningarna ö\er sångerskans triumfer, värderar

man desto högre att erhålla en psykologiskt vederhäftig och pa teoretisk-

musikaliska grunder stödd förklaring pa denna enastående företeelse inom
sangens och deli sceniska konstens värld.

De tre här nämnda större biograherna äro mycket rikt illustrerade

med till dels förut ej })ul)li( erat bildmaterial, i sin mån ökande värdet

av arbeten, vilka med anledning av Jenny Linds hundraårsjubileum nu

äga utom ämnets och innehållets även aktualitetens intre.s.se.

Till de ovan nämnda Lind-biograherna kommer ännu en. ^en livs-

studie' av Si}^rid JUnihUui, utgiven omedelbart till 1 00-arsjubileet. Ut-

görande första delen i en av Lindblads förlag jjlanerad serie av märk-
liga Svenska kviiuio>\ skänker den oss, ehuru i långt mer koncentrerad

form än föregående arbeten, en med nya drag och syn]nmkter riktad

framställning av sångerskans liv, personlighet och konstnärsskap, en studie

med ett siirdeles intressant och karaktärsbel} sande innehall.

Z. D—n.

12
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Nyare genealogisk litteratur.

Några anteckningar ont Familjen Wertmiiller av G. A. Gran-
ström. Med 12 släkttabeller, 89 porträtter, en karta jämte -person-

"

och illnstrationsregister. Sthlm, Jakob Bagges Söners aktiebolag

1919. XII, 395 s. — 50 kr.

I en elegant utstyrd volym lämnar här författaren en synnerligen

värdefull framställning av denna under senare hälften av 1700-talet be-

märkta Stockholmssläkt, vars mest framstående medlem är den berömde
hovmålaren Adolf Ulrik Wertmiiller. I företalet framhåller förf., huru-

som ett rent ekonomiskt intresse sedan läng tid sammanhållit släktmed-

lemmarne. Genom hovapotekaren Johan Ulrik Wertmiillers gifte med
en tyska, Maria Rävens, blevo nämligen deras avkomlingar delaktiga i

ett fideikommiss, en s. k. senioratssdftelse, som bildats av hennes mor-

fader Eggert Havemester, och vars avkastning i tur och ordning tillfal-

ler den äldste vare sig manliga eller kvinnliga ätdingen. Av denna an-

ledning har naturligtvis såväl tabellariska uppställningar som släkttavlor

upprättats, och författaren, som tillhör Maria Rävens" svenska ättlingar,

vilka äro de som numera huvudsakligast äro berättigade till avkastningen

av nämnda stiftelse, har genom sitt arbete velat skafta, såsom han säger,

ditet biografi som lövverk till de kala grenarne å stamträdets

Förtattaren synes ock. tack vare under många år ihärdigt bedrivna

forskningar, hava fatt dessa biografier sä fullständiga som det gärna

varit möjligt. Tyvärr har han dock, trots att alla arkiv, som kunnat

tänkas lämna up])lysningar, hava blivit genomgångna, icke lyckats

klarlägga familjen Wertmiillers härstamning eller vinna flera nämnvärda
upplysningar om dess torste representant i Sverige, än vad som förut

varit känt. Otvivelaktigt vilar också över släktens förste medlem i Sve-

rige ett dimkel, som numera torde vara omöjligt att skingra. Sä mycket
rikhaltigare är det material, som han lyckats hopbringa beträttande de senare

släktleden. Kur biografien om släktens intressantaste medlem, hovmala-

ren Adolf Ulrik, har han kunnat begagna sig av dennes efterlämnade

papper, som for nägra år sedan genom en lycklig slump påträffades i

Amerika och numera befinna sig i K. biblioteket.

Granström indelar sitt arbete i tre huvudkapitel. I det första be-

handlas Wertmiillerska släktens medlemmar och deras efterkommande
av andra släkter, såsom König. Löwenhielm. Sparre, Doevel, Sterky, Knös.

Granström, m. H. I andra kapidet lämnas en historia över den Have-
mesterska fideikommisstiftelsen jämte en förteckning över till fideikom-

misset berättigade i aldersföljd, och i tredje kapidet redogöres för en

förmodad släktskap med den urgamla schweiziska rädsätten Werdmiiller

och för dess förnämsta medlemmar, av vilka den kanske märkligaste

var den österrikiske fältmarskalkslöjtnanten Johan Rudolf Werdmiiller.

.som en tid under 30-ariga kriget tjänade under de svenska fanorna

såsom generaladjutant vid artilleriet och överste för ett fotregemente

under Königsmarcks ^^efäi och som av släkttraditionen anges vara <len





svenska släktens närmaste' stamfader. — Arbetet avslutas med ett per-

sonregister, en karta och 12 släkttabeller.

Boken om släkten Wertmiiller, som prydes av 89 på planschpapper

utförda porträtt, däribland ett flertal reproduktioner av målningar av

A. U. Wertmiiller, är utan gensägelse en av de ståtligaste släktmonogra-

fier, som under de sista åren utkommit i vårt land.

Gustaf Elgenstierna.

Släktbok utgiven av Atle JVilskman. Helsingfors 1920. 11:2, sp.

333—644-

Med berömvärd snabbhet har fil. magister Ade Wilskman ånyo

riktat den genealogiska litteraturen med ett nytt häfte av den genom
Svenska litteratursällskapet i Finland utgivna synnerligen förtjänstfulla

släktboken. I detta häfte ingå släkterna Anthoni, Böök, Ekström,

Florinus, Florin, Blom, Lavonius, Lille, Ljungberg, Lagerstam, Montell,

Salmenius, Salmén, Sallmén, Sanmark, Saxen, Sohlberg, Sucksdortt",

'legengren, Thuring, Todenius. Thoden, Todén och ^Vestermarck.

Flera av dessa släkter härstamma från Sverige, så t. ex. den av

postmästaren H. Lagergren meddelade släkten Ekström från Filipstad, till

\ilken fru Jully Ramsay, född Ekström, hörde. Med glädje konstaterar

man de betydande donationer, som hennes efterlevande anhöriga gjorde

i apr. 1 91 9 till hennes minne samt med beaktande av hennes intressen

och avsikter för utgivande av publikationer pä personhistoriens område,

ävensom att hennes rikhaltiga samlingar tillfallit Finlands statsarkiv.

Med ej mindre intresse läser man om bergsrådet Seth Agathon Sohl-

bergs oerhörda donationer till kulturella ändamål. Släkten Lille leder

sitt ursprung från Söderhamn. 1'egengren från Tegby vid L^meå. Thu-
ring från Turinge. Westermarck från Löfanger o. s. v. Av släkterna

Ljungberg (Ljungsvärd), Montell och Sucksdortt" hava grenar varit eller

äro fortfarande bosatta i Sverige.

G. I.
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Genealogisk bibliografi 1918.

Upprättiid av Sune Hildebrand.

Elgenstierna. Gustaf, Svenska .släktkalendern. Arg. 7 (191 8). Med
12 porträtt. Sthlm. 8:0. XVI, 1080 s., 12 pl.

Geriu.r, Tacik vun, Sveriges ointroducerade adels kalender. Arg. 4

(1919). Sölvesborg (tr. Sthlm). 8:0. VIII, 168 s., 5 pl.

Rec. i Personhl-t. tidskr., ärt;. 21 1.1920). s. 70— 71.

Stadgar fur Svc'ri<i;cs (;iiitroduct*radc- ::dels förening antogos pa allmänt imi'.f

den 7 mars 191S. (Tr. Sthlm, S:o. 4 s.).

Lewenhaufi". Clae-s C:son, Sveriges ridderska])S och adels kalender.

Utg. 42:a uppl. (1910). Sthlm. 8:0. (6), 1447 s.. 18 pl.

Björkman, V.rik. Sköidungaättens mytiska stamfäder.

I: Nord. tidskr. utg. av Letterst. furen. 19 iS, ^. 163—S2.

Nerman, Birger, Kungshögarna pä Adelsö och Sveriges äldsta konunga-

längder.

I: Forn\ännen 1918. 65— 77. 5 :

LöFSTRö.M, Kari., I Sverige bosatta män och kvinnor af finländsk börd.

Några släktband ötVer Bottenhafvet i detta nu.

I: Saiscnen, drg. 3 (191S1. s. 233—36. Med 15 portr.

NoREEN, Arvid, Personhistoriska data rörande en del förebilder till Selma
I^gerlöfs Gösta Berlingsgestalter.

I: Personhist. tid<kr.. drg. 19 (I9171 (tr. 191S!. s. 1S7—94.
Innehåller genealogiska uppgifter rur. lagmannen Johan (Jan) Sandeli n och

han> hustru Gustafva Hallenius saint l)rukspaiTonen m. ui. Uengt Reinhold
Antonsson och hans släkt.

Slakter, Värmländska, i—3.

1: En bok om \'ärmland a\ värmlänningar ... D. 2, 5. 301—44. Med
10 fig.

1. P. A. Gkuer. Släkten Geijer.

2. A. Sch \r.ERSTR(>M, Släkten Kryxell.

3. A. Hj. Lggl.v, Släkten Uggla.
Rec. i Personhist. tidskr.. drg. 20 (191S— 19;, s. 212— 13.
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Strokirk, Oscar Fredrik, Kiiltiir- och personhistoriska anteckningar.

D. 2. Örebro. 8:0. (8), 262, (i) s.

Behandlade äro släkterna: Anckarsvärd, Appeltofft, Barkhusen, Brenner,

de Berg, von Delvig, Dellwik. Ebeltoft, Ehrenpohl, Ek frän VäNtergötland

(Lockerudsgrenen). ?'.ngelbrektson. Hammarström frdn Dalarne. Lundborg (Öre-

bro-Arboga-släkten), von Malmborg, Palm fran Arkelitorp, Schröder (Östgöta-

släkten), Trolle och Wifoth samt Eambertska arvet.

Rec. i Personhist. tidskr., arg. 20 (1918— 19), ?. 200.

WiLSKMAN, Atle, Släktbok. 2:1. Helsingfors. 8:0. Sp. i—332. (Skrifter

iitg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 137: i).

Innehåller släkterna: Ahren1)erg, Antell, Gulin, Hasselblatt (Fontell), Juselius,

Landgrén, Lybeck. Räbergh. Sevonius. Sevon. Synner]')erg, Tammelander
(Tamelander), Wilhelms.

Särskilda släkter.

Släkten AdUr.
I: Htlt, Kakl, Ljustiarsbergs krönika. 2:a öfvers., förbättr. och tillökade

uppl. (Falun, 8:0), s. 5S0— 82 (Bil. i).

Bloom, Glstak Carno'1- Alexander. Släkten Blom från Luggude [feltr.

för I^gunda] härad 1707— 1918. Sthlm. 4:0. 24 s., talr. portr.

Tr. i 100 ex.

Blokland, W. a. Beelaerts vax, Het Hollandsch-Diiitsch-Zweedsch

geslacht Brann (van der Diissen).

I: De Nederlandsche Leeuw 191S, n:o 2 (febr.).

Rec. i Personhist. tidskr.. drg. 20 (1918— 19), s. 96—97.
'

Bredherg se La(;erp.er(;, S. C. A. P:n, Om släkterna Pfeffer och

Bredberg . . .

KoNOw, John, Fältmarskalken greve Erik Duhlberghs stamträd på
mödeniet. Hans mödernearv.

I: Samf. S:t Eriks årsbok 19 iS, s. 153—63. — Med en stamtavla.

Karlberg, G. T., Engelhrekts-'^dki^\\ från Kälkersrud. Arvika. 8:0.

16 s.

Stamtafla öfver släkten I[ii)iu)iiirströ})i från Dalame.

I: Hult, Karl, Ljusnarsbergs krönika. 2:a övers., förbättr. o. tillökade uppl.

(Falun, 8:0), s. 627— 28. (Stamtavlan a\"viker från den motsv. i i:a uppl.).

Heijne, Len.vart von. Adliga ätten n:r 1594 von Heijne 17 18— 1918.

Sthlm. S:o. (2), 39, (i) s.. 2 släkttavlor (ingå i pagineringen).

SöDERSTÉEN, H., Släkten Hiunniel 1600— 1918. Askersund. 4:0. 60 s.,

I stamtavla. Tr. i 100 ex.

Rec. i Personhist. tidskr., arg. 20 (191S— 19), s. I95—96.

Släkten Kronberg.

I: Hi'LT, Karl, Ljusnarsbergs krönika. 2:a öfvers., förbättr. o. tillökade

uppl. (Falun, S:o), s. 5S4—85 (Bil. 3).

Genealogia Lefnnuvia. Efter stamtatlan på Riddarhuset.

I: Htlt. Oi.of, Vilhelmus Lemniu'^ och Benedictus (^lai . . . Ett bidrag

till svensk läkarhistoria under Vasatiden (.Sthlm, S:o), s. 45..
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Reuterswärd, Knut [Axel Herman], Tafla öfver Edh-slägten \_Lind-

ströni\. Utg. Wexiö. 8:0. 48 s., 2 pl., talr. portr. samt andra
illustr. Tr. i 100 ex.

Saxon, J[ohan] L[indström], Turegårdssläkten \_LindstrÖ7/i'\. Sthlm. 8:0.

23, (i) s., 3 pl.

Björkman, Hj., Släkterna Malm och Jioos i Jakobstad.

I: Genealogica, Helsingfors 1918, s. 49—51.

[Mannerfelt, Oito], Mannerfeltska släktboken. D. i. Borås. 8:0.

XIV, 249 s., I pl. !>. i 150 ex.

Rec. i Personhist. tidskr., arg. 20 (1918— 19), s. 198.

Krook, Hjalmar, Antafla för friherre Carl Gustaf Emil Mannerhebn.
I: Genealogica 191S, s. 44—45.

Forsstrand, Carl, [Släkten Muller\.

I: FORSSTR.\ND, C, Storborgare och stadsmajorer . . . (Sthlm, 8:0), s.

160-77.

Ewald, Sigfrid, [Genealogiska notiser om Hälsingborgssläkten Munthe?\
I: Kulturhistoriska Helsingborgsstudier . . . utg. av Helsingborgs museum

genom Torsten Mårtensson (tr. Sthlm, 4:0), s. 91— 103: Gamla >Munthe>
vid Stora-Torget.

Forsstrand, Carl, [Släkten Oldenbiirg\.

I: FoRSSTR.\ND, C. Storborgare och stadsmajorer . . . (Sthlm, 8:0), s.

178—96.

Lagerberg, Sven [Carl Adam] P:n, Om släkterna Pfeffer och Bred-

berg samt deras egendomar vid Brunkebergstorg och Lilla \'attii-

gatan. Sthlm. Lit. 4:0. (8), 55 s., 42 illustr., i släktavla.

Pärmtitel: Från trakten af Brunkebergstorg under loppet af tre århundraden.
En Siockholmsstudie.

Elgenstierna, Gustaf, Karl Piper.

I: Arte et Marte 191S, s. 21— 24.

Kortfattad exposé av K. Pipers släktförbindelser.

Roos se BjoRK.MAN, Hj., Släkterna Malm och Roos.

Söderstéen, Herman, Bidrag till Johan Ludvig Runeber\;s ättartal.

I: Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift 2 (191S), s. i—9.

Marstrand, Vilhel.m, [Notiser om släkten Tegnér (Thegner, Thägner
etc.)].

1: Personhist. tidskr., årg. 19 (1917) (tr. 191S), s. 204—06.

Schalin, Zachris. Skalden Z. Topclii härstamning på fädernet.

I. Forskningshistorik. 2. Zacharias lopelius' stamfader.

I: Genealogica 191 8, s. 3—24.

Släkten Törnblom.

I: Hult, Karl. Ljusnarsbergs krönika. 2:a öfvers., förbättr. o. tillökade uppl.

(Falun, 8:0), s. 5S2—84 (Bil. 2).

Hamberg, Edla, Släkten Uhr. (Familjeanteckningar). Södertälje. 8:0.

23 s.

Rec. i Personhist. tidskr., arg. 20 (1918— 19), s. 196.

Wilskman, a., Om släkten Ulnerus-Ullners ursprung.

I: Geoealogiska Samfundets i Finland årsskrift 2 (1918), s. 39—44.



y, u'i:iir'



175

Westerlund, Oscar, Förteckning över kapellanen i Kortesjäm Hans
Nyströms och kyrkoherden i Jockmock Gustaf Westei-limds ätt-

lingar. Med bidrag till släktens historia. För femte gången utg.

1918. Gefle. 8:0. 64 s. + suppl. (i bl.). [xMed portr.j.

4:e uppl. utg. av Gustaf W. Rignell, Luleå 1907.

Forsstrand, Carl, [Släkten Jlesfi/t].

I: Forsstrand, C, Storborgare och stadsmajorer . . . (Sthim, 8:0), s. 115
—59 jämte stamtavla (bil. 2).

Forsstrand, Carl, [Släkten IVestmaji].

I: Forsstrand, C, Storborgare och stadsmajorer... (Sthlm, 8:0), s. i— 115
jämte stamtavla (bil. i).

Wrangell, Georges baron, Ätten ]Vra7igels stamlinjer. Kritik och

urkundsgranskning. På svenska efter förf:s tyska manuskript af

E. Wrgl.

I: Personhist. tidskr., arg. 19 (1917) (tr. 1918'), s. 162—73. — Med 3 släkt-

tabeller.
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Smärre meddelanden,

— Ehuru intresset i den hängivna forskning, lektor B. Rud. Hall
ägnar åt den store västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius, i första hand
är pedagogiskt-historiskt, har även personhistorien all anledning att iipjj-

märksamma hans nu utkomna studie över Den kyrkli^(:^a folkuppfostran

i Johannes Rinlbeckii stift. Studier rörande det lutJierska folkbildnin^^s-

arbetet före i6S6. Afd. i—j. Miljö, föregiUi,i:^are., panbiblicitet, orgafi

(Kyrkohist. ärsskr. 1919; även sep. Sthlm, P. A. Xordstedt & söner

1919. (3) s., s. 65— 236, I pl. — 6 kr.). Arbetet utgör en fortsätt-

ning av samme författares gradualavhandling : Johannes Rudbeckius (Ner.),

en historisk-pedagogisk studie , I (191 1), som ger den biografiska bak-

gnmden och den allmänna orienteringen över Rudbeckius' pedagogiska åsik-

ter samt skildrar hans insats för det högre upi)fostrings\ äsendet. Sedan även

skildringen av folkuppfostran slutforts, återstå ännu småläroverken samt

flick- och yrkesundervisningen. Jämsides med denna brett lagda frani-

ställning löper en lika energiskt fortsatt urkundspublicering, hittills om-
fattande "Valda aktstycken till svenska undervisningsväsendets historia

(191 2), - Kyrkliga och kulturella interiörer fran storhetsddens uppryck-

ningsarbete» (1619— 1628) (Kyrkohist. tidskr. 1U15. 16: även sep. 1017)
och »Kulturella interiörer från storhetstidens ui)i)ryckningsarl)ete (i62()

—

1646) (191 5), bestående av en serie mycket märkliga \isitations- och

domkapitelsi)rotokoll från \'ästeras sdft, ^Hiskop Joh. Rudbeckius" pre-

dikningar i urval och i moderniserad form>' (10 r 6) samt nu senast Jo-
hannes Rudbeckii Kenfalligha fraghor>, ett avtryck efter 1643 års upp-

laga, föregånget av en intressant exkurs" , som påvisar, att Rudbeckius
— och ej som hittills allmänt antagits, Olof Laurelius — är denna
mycket spridda läroboks författare samt pa ett givande sätt klarlägger den

lutherska katekesens gradvisa förskjutning frän övervägande u])pbygglig

till över\'ägande teoretisk framställning och slutligen anger den Rudbeck-
ska katekesens plats i denna ut\cckling; själva te\ta\ trycket har jäm-
väl i 150 exemplar utsläppts i ett omsorgsfullt utfört raritetstryck till ett

pris av 10 kr.

Det är, även fransett den stora omfattningen av lektor Halls arbete,

förenat med en viss möda att följa honom i hans forskningar. t\' han

besitter ej i högre grad förmågan av överskådlig och klar framställning. Kn
väsendig orsak härtill är otvivelaktigt det överväldigande material, han rör

sig med. Man tror sig stundom finna, att han i .sin rastlösa forskning

ej haft ro att arbeta sig själv fram till full klarhet. Genomgående blir

läsningen onödigt krävande därigenom, att for mycket material tages

med i förhållande till det anslagna utrymmet. A ven med energiskt

uppbjudande av uppmärksamhet och minne kan näp])eligen någon annan
än den, som har författarens förtrogenhet med källoma,. tillgodogöra sig

ett så .stort antal hopträngda referat eller blotta allusioner.

Med denna reservation och den ytterligare självfallna, att betydelsen

av lektor Halls forskninsrar först kommer att rätt framstå vid den fort-
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satta vetenskapliga behandlingen av de många nya fakta, problem och

uppslag, de aktualisera, må det vara tillåtet att fästa uppmärksamheten

pa det nu utkomna arbetet genom att framhålla vissa drag, som för en

lekman på området som anmälaren utgjort en väsentlig behållning vid

studiet därav.

Vad som kanske starkast tränger sig pä läsaren, då han följer lek-

tor Halls lärda och omfattande forskningar efter de kyrkliga författ-

ningamas och reformemas utländska förebilder, är ett konkret intryck

.

av, vilken oerhört stark reception av främmande, i första hand tyska

kulturelement, reformationen medförde. Det är en ny erinran om det

betydelsefulla faktum, att vår största nationella kraftutveckling och vår

nationella egenart utlöstes under det befruktande inflytandet av öppen
och mottagande beröring med en bildning, som i förhallande till vår

inhemska odling stod på ett högre plan. Icke genom omhuldandet av

provinsiella och antikvariska särdrag, ej heller genom ängsligt jagande

efter personlig originalitet utan genom oftervillig bildningstörst och hän-

givet arbete för den förvärvade bildningens spridande och de mödo.samt

vunna resultatens befästande mognade en Kudbeckius och hans samtida

till starka och urspmngliga personligheter. Författaren tror sig kunna
fastslå, att hos Rudbeckius mannaålderns nydanande praktiska verksamhet

har sin förutsättning även i en personlig utveckling. Frän sina udändska
studier återvände han genomträngd av den tack vare intensivare klas-

siska studier nyvaknade humanism, som fatt namn av nyaristotelism.

och förfäktade i glansfulla akademiska högtidstal den profana bildningens

sak. Det är tydligt, att en dylik " världsätvänd kulturglädje"- ej var vad

som krävdes i ett i halvhednisk förvildning och okunnighet försänkt stift.

I Rudbeckius' episkopala förkunnelse träder också den direkta folk-

uppfostran till tro och bättring starkt i förgrunden. Men det är enligt

författaren ej blott de nya ämbetsplikterna, som ligga bakom, hos Rudbec-
kius själv har inför tidens och upi)gifterna.s allvar skett ett genombrott till

allvarlig personlig religiositet, som väl ej innebar någon radikal

brytning med hans humanistiska bildningsideal men resolut anvisade de
lärda och vittra studiema platsen som ett redskap åt det enda nödvän-

diga, den religiösa bildningen.

En av de väsentligaste förtjänsterna i lektor Halls framställning är,

att den genomgående vilar i)a intim förtrogenhet med praxis. V^ar och

en, som något sysslat med inre historia, vet, att det ,är en förtjänst, som
köpes blott genom mänga och långa smdietimmar, men resultat, som
uppnätts på denna väg, visa också, hur farligt det är att stanna vid

blotta referat av förordningar och förhandlingarna om dem. Kn förvalt-

nings verkliga anda och styrka lära \i mäta först genom vardagens möda,
dess misslyckanden och de snia och delvisa segrar, som belöna årslång

uthållighet och fast malmedvetenhet. Av .sådan art voro de framgån-

gar, Rudbeckius nådde som resultat av ett livs mödor. I målens höghet,

i organisationens storvulet logiska grundritning och smidiga an])assning

efter en ofta torftig verklighet, i ihärdighet och aldrig slappnande \ilje-

kraft personifierar Rudbeckius inom sitt område den förvaltning, som
skapade Gustaf Adolfs och Axel O.xenstiernas svenska stat.

B. B—s.
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Amiral Carl Tersmedens memoarer äro nu avslutade med sjätte

delen: I Ehrensvärds Carlskrona. (Sthim, Wahlström & Widstrand

1919. 319 s., T portr. — II kr.). Anteckningarna omfatta åren fran och

med 1785 till och med 1788, och en stor del av deras intresse knyter

sig till Carl August Ehrensvärds alltid fängslande om än av författaren med
den äldre underordnade kamratens kridska blick sedda personlighet.

Tersmeden skakar naturligtvis på huvudet ät intimiteten mellan Ehren-

svärd och Chapman, och det är ej utan att man kan spåra en viss

skadeglädje, då han får klart för sig, att överamiralen hållits utanför

planerna på krig med Ryssland. Svårigheten att fa pålitliga nyheter från

Finland efter krigsutbrottet och oron, då Karlskrona i september 17SS

ansågs hotat, skildras i livliga färger.

Ehrensvärds lyckliga familjeliv får ytterligare belysning genom Ter-

smedens karlskronainteriörer. Då överamiralen som nygift införde sin

grevinna i stadens societet, raljerades det mycket med honom för att

han ^•'nästan ingen moment kunde vara från sin hustru»; men den gam-
le kavaljeren Tersmeden måste också medge, att hon var lika klok som
behaglig och fran början visste att ställa sig på bästa fot med den nya

umgängeskretsen.

Till den svit av livfulla bilder ur livet under frihetstiden och gusta-

vianska tiden, som Tersmedens memoarverk upprullar, en svit som får

sin ståtliga avslutning i hertig Carls, Hoglandshjältens. ankomst dll Karls-

krona med flottan i november 1788, har utgivaren fogat några spora-

diska historiska noter. Det avslutande personregistret ökar arbetets värde.

Dock skulle man ur personhistorisk synpunkt önskat det fullständigare

•och försett med sidhänvisningar.

S. L—d.

I ett akademiskt program har professor L. S taven o w utgivit andra

häftet av sin serie Bidrag till den Gustavianska tidens författnings-

historia med undertiteln Ur eni'oycn P. O. von Asps papper till belys-

ning af statshialfningen 178g (Uppsala 19 19. 59 s.). Efter en kort-

fattad redogörelse för P. O. von Asps efterlämnade papper, som 1837 med
Rosenhanesamlingen på Torp kommo till universitetsbiblioteket i E'ppsala.

lämnar förf. en intressant biografisk skiss av den både som diplomat

och som historisk och nationalekonomisk författare betydande gustavia-

nen. Asp fungerade 1787— 1791 såsom presidentsekreterare, var 1791—
1795 envoyé i Konstantinopel och därefter dll i7g8 i London. Som
kabmettssekreterare spelade han en framträdande roll särskilt under åren

1787 och 1788. då han deltog i (iustav IIl:s resa till Köpenhamn och

åtföljde monarken såväl under kriget i Finland som hösten 178S under

färden till Dalarna och Göteborg. Under krisen detta år föranläts Asp
att även uttala sin uppfattning i de brännande inrikespolitiska spörsmålen.

Han sökte verka för en försoning mellan konungen och oppositionen. I sept.

1788 uttalade han sig för ständernas sammankallande, sedan en upp-

görelse mellan partienia trätiåts, varvid Asp ansåg, att konungen borde

föreslå, att ständerna skulle övertaga förvaltningen av finanserna. I en

senare skrift, Gnmder till en förenings och varaktig enighets underhand-

ling^, som dock ej synes hava framlämnats till konungen, utvecklade





179

han närmare sitt försoningsprogfam. Någon förändring av författningen, utom

att bifall av rådets pluralitet skulle fordras för krigsförklaring, tänker sig ej Asp

men väl ett meddelande av statsskulden och att denna skulle liksom finanser-

na i övrigt förvaltas av ständerna. Ruuth skulle ersättas med en finans-

minister, som åtnjöt folkets förtroende, och Ulrik Schefter återkallas som
kanslipresident. Stavenow karakteriserar Asps program som en utväg,

vom kanske var omöjlig att begagna under de hetsiga politiska striderna.

\Men att den borde försökts och att det skulle varit en välsignelse

for Sveriges folk och en heder för Gustav III att gå den vägen är ot\'i-

velaktigt-. Den 23 febr. 1789 hävdade Asp ännu en gång sin uppfatt-

ning av de brännande spörsmålen för konungen i en frimodig skrift,

där han framlade sina demokratiska idéer och uttalade sig för privilegieut-

jämning. Hans ståndpunkt i författningsfrågan var helt personlig. Den
var starkt monarkiskt betonad genom den fuUkomhga makt över för-

valtning och utrikespolitik, som han tillerkänner konungen. Vissa av

oppositionens krav ville dock Asp även uppfylla genom införande av

fasta terminer för riksdagens sammanträden och genom erkännande av

ständemas rätt till kontroll över finansförvaltningen. Riksdagsmännens
okränkbarhet hävdades även av Asp. Av intresse är även hans uttalande

för en representationsreform. I motsats till förenings- och säkerhetsakten

utarbetade han ett författningsutkast, uppställt i analogi med denna och

även bärande dess namn. Detta >'Project till en Förenings och Säker-

hets AcV meddelar Stavenow som bilaga till sin avhandling och
underkastar det en ingående analys. Asps grundlagsförslag är vid sidan

av den författning, som genomfördes, det enda som framkom vid 1789
års riksdag. Asps och det senare avfattade Engeströmska förslaget äro

överhuvud de enda bevarade mera betydande och utformade författnings-

forslag, som den gustavianska oppositionen efterlämnat. Jämföres det

med förenings- och säkerhetsakten är det av helt annan karaktär; sär-

skilt vissa ])artier såsom om regeringens och förvaltningens organisation

äro synnerligen vidlyftiga. Asps byråkratiska synpunkter fa tydligt ut-

tryck. Det har synts honom vara av särskild vikt att betrygga för-

valtningens självständighet. Rädet ville Asp bevara men med förminskat

antal. Det skulle tillsättas på förslag av ständerna och den äldste med-
lemmen avgå vid varje riksdag. Rådets maktområde ökades ej väsent-

ligt över det i 1772 års regeringsform stadgade. Beträftande maktför-

delningen mellan konungen och ständerna bet}'dde Asps förslag en

konstitutionell utveckling av 1772 års författning. Riksdagens rätt till

initiativ och dess makt över finanserna hävdades, i denna inbegreps

aven rätt till statsrevision. Asps författningsförslag blev |)a grund av

torhållandenas utveckling aldrig framlämnat till konungen. Stavenow
tramkastar den möjligheten, att det var ett uttr\-ck för en hel grupp lojala

ämbetsmäns försök alt ingripa medlande i den politiska kamj^en. Sitt

intresse för allmänna ]jolitiska principer och deras tillämpning i svensk för-

fattning och förvaltning har Asj) senare givit uttr\ck åt i en rad skrifter,

fräfhst i den stora avhandlingen -Politisk dröm eller teoretisk Afhand-
Hng uti Constitutionsämnen, exemplifierad medelst tillämpning till Sverige
i8o6.- Han förfäktade enlii^t Stavenow - idéer, som under den sen£n.istavi-

anska tiden i stillhet mognade säsom den verkliga kon.sekvensen av de
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föregående omkastningarna, och som sedan fingo sitt uttryck i iSo(>

års författningsarbete. Pa detta har Asp veterligen intet inflytande.

Professor Stavenows arbete utgör ett synnerligen viktigt bidrag till kän-

nedomen om den politiska idéutveckhngen under den gustavianska tiden.

E. X.

— Bland källorna till en intimare kunskap om svenskt medelklass-

liv i cäldre tid förtjäna otvivelaktigt de familjepapper, som knyta sig

till den Aroseniska släkten och dess många fränder, en viss uppmärk-

samhet. Författarinnan Jenny Kngelke, själv en Aroseniusättling, har ur

dem hämtat stoff till en rad tidsskildringar, i vilka dock romantiseringen

så gott som fullständigt inkräktat pa det historiska intresset: ett av

dessa arbeten, -Prosten Ranks ättlingar:- (ic)o6), för tillbaka till prosten

Petrus Arosenius' barnrika, glada och vittra hem i Söderbärke, den vitt

förorenade släktens oremensamma stamort, medan En stor svensk sma-

stad:> (1906) ger bilder frän det gamla Norrköping, samlade kring Petrus

Arosenius' son Johan Arosenius (f. 1769, " 1848) och dennes kompanjon
l>ars Johan Söderberg (f. 1765, v 1841), grundläggare och innehavare

av den mycket betydande hrman Söderberg & Arosenius, som bl. a. drev

stor väverirörelse. Kn yngre generation, utgången frän sistnämnda krets,

kommer till tals i den samling brev. som av fröken Walborg Bergström
publicerats under den föga upplysande titeln Frän :^ängna tider' (Sthlm»

P. A. Norstedt X- söners förlag 1920. 244, (2) s. — 16 kr.). Ur-

valet och den kommenterande te.xt, som gör breven tillgängliga för lä-

saren, röja takt och blick för proportioner. Att de gamla papperen få

utgöra huvudsaken, ger åt arbetet ett källvärde, som de nyssberörda

romantiserande skildringarna sakna, och gör det pä samma gäng vida

mera verkligt underhällande. Kn oriktig upj)gift av en viss betydelse,

som insmugit sig i utgivarinnans kommentar, är att Johan Arosenius' för-

fäder i flera led anges ha varit prästmän. Hans fader var den förste

prästen i släkten; farfadern var -'handlande med västgötatyger i Viisteräs

och dennes far tjänade i den blygsamma egenskapen av vä-stgöta-gärd-

farihandlare samma industri, som gav Arosenius hans verksamhet och

förmögenhet.

De nu publicerade familjepap})eren utgöras till huvudsaklig del av

en brevväxling mellan Lars Johan Söderbergs son Gösta (f 1799, t
1875) och dotter Hedvig (f 1798, t 1876), år 1820 gift med den
bekante juristen och politikern Johan Jakob Bergström. C^östa Söder-

berg hade en lyckosam bana, som skänkte honom mycket personligt

oberoende och ej ringa framgång. Uti)ildad till militär ägnade han sig

med pUkttrohet åt sina ämbetsuppgifter men odlade vid sidan därav

lyckliga om än ej stora kostnärsanlag, vilka han fick utbilda under

en långvarig resa till Italien och Frankrike. Hans artistiska anlag togos

i anspråk av kronprins Oskar, \ilken ritade för honom och lät honom
utarbeta det stora litograflska planschverket »Kongl. svenska och norska

arméens uniformer (1820—30), jämte trenne samtidigt utgivna häften

litograferade Svenska landskap den mest kända frukten av Söderbergs

konstnärliga verksamhet. I generaladjutantsexpeditionen för armén
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,,ch senare i krigskollegiet pävilade honom samtidigt ett träget expedi-

iionsarbete, som säkerligen lämpade sig förträftligt för hans utpräglade

iirdningssinne men allt svårare lät sig förenas med konsten, hans verk-

lioa livsintresse, även sedan han numera resignerat i fråga om sitt per-

sonliga konstnärsskap. Ekonomiskt oberoende vistades Söderberg där-

lor från 1851 huvudsakligen utrikes under konst- och museistudier, till

4lcss han 1858 kallades till överintendent och preses i konstakademien.

Källmaterialet och (iösta Söderbergs personliga egi-nskaper göra honom
till skildringens huvudperson, och överblicken av hans levnadsöden an-

i;er därför också de kretsar och förhållanden, inom vilka boken rör sig

— barndomshemmet i Norrköping, det tidiga 1800-talets ItaHen, åter-

j^peglat både av hans ritstift och av hans livliga och medryckta öm än

föga inträngande brevskildringar. förl)indelserna med Oskar I. präglade

nom det vill synas av ömsesidig uppriktig tillgivenhet och från Söderbergs

.sida av en icke alldeles vanlig, aldrig indiskret lojalitet, samt slutligen

den nya utomlandsvistelsen och övermtendentstiden. Med åren träder

emellertid lusten att skildra och utbreda sig om intressen och verksam-

het mera tillbaka för familjebrevens rent personliga meddelanden. För
Söderbergs verksamhet som överintendent bjuda därför dessa papper sä

gott som intet. De sista bladen av boken återspegla åldrandets resig-

nation och frid. pietetsfullt och känsligt tecknade av en närståendes hand.

B. B—s.

Ett bidrag till vår personhistoriska litteratur, som kan göra anspråk

på ett större intresse, är lektor L. E. Dalgrens skildringar av Ernst

Moritz Arndt och Sreri,i;d (Västervik 1920. 131 s.. i pl. — 5 kr.).

Det är många och ganska vitt skilda förhallanden och kretsar, som här

träda o.ss till mötes, bilder från Pommern under de djupgående brytnin-

garna under (justaf I\' Adolfs regering, bjärta kontraster mellan det ro-

fyllda, kärnfriska, lantliga Sverige. Arndt i sin *Schu edische Reise • skild-

rat med romantisk upptäckarglädje, och den politiserande, mot sin konung
och hans politik avvoga ämbetsmannavärld, där den Napoleonsfientlige

landsflyktingen kände sig alltmera hemlös, samt till slut interiörer frän

tongivande intellektuella kretsai- eller från svenska herrgård.shem. .Arndt

fann — naturiigtvis — en tjänstsillig impressario i C. C. Gjörwell,

mottog liksom E. (i. Cicijer de starkaste intrAck av Amalia von Hehvig,

nämnes ej sällan i Malla Silverstolpes memoarer, var intim vän hos O.
M. Munck ])å Edcby och E. von Schnerin på Husby samt trivdes för-

träffligt i det välförsedda biblioteket på Dagsnäs hos den originelle ama-
törfornforskaren Per Tham. Av den intensiva inre oro och spänning,

^5om fyllde Arndt särskilt under hans andra Sverigevistelse, märkes i

Dalgrens skildring ej alltför mycket, men det underhållande och om-
växlande i ämnet kommer väl till sin rätt tack vare författarens klara

och livliga stil. Den forskning, på vilken Dalgren byggt sitt arbete, är

grundlig och framgångsrik men tynger ej framställningen. En ingående

uppmärksamhet ägnas jämväl åt den ej obetydliga del av Arndts om-
langsrika produktion, som bär Aittne om hans förbindelser med Sverige;

<le båda huvudarbetena Schwedische Reise-' och " Schwedische Oeschichte •

refereras och analyseras såluntla i särskilda kapitel.
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Lektor Hugo Valentins skrift Israelitiska YngUngafören\n;^(u^

en historik till loo-arsdagen (Sthlm, tr. hos Isaac Marcus, i 500 niimr.

ex., 1919. 117, (i) s.)* utgör ett av de ännu ganska fåtaliga bidragen

till de svenska judarnas historia. Mot bakgrund av den judiska kolo-

niens ställning enligt 1782 års allt igenom restriktiva judereglemente

skildras först uppkomsten av den lilla förening det gäller. Redan hos

dess ungdomliga upphovsman finner förf. större intresse för att göra

judarna delaktiga i den svenska odlingen än som fanns hos den judiska

församlingens äldre generation, och samma tendens präglar även den
följande verksamheten. Ett par milstenar på vägen äro härvid beteck-

nande. A ena sidan har man ett hos församUngsföreständarna år 1820
fört protokoll om föreningens godkännande (tryckt som bilaga), av-

fattat på korrumperad tyska med insprängda hebreiska ord, dessa tex-

tade med hebreisk uncialskrift; å andra sidan står föreningens beslut

20 år senare att antaga svenskt i stället för tyskt namn och språk. I

fråga om föreningens verksamhet framträder strävandet särskilt i de
principer som följdes vid understöden åt unga judars studier och ut-

bildning. På gmnd av iver att motverka judarnas ensidiga orientering

åt handeln har föreningen t. ex. gått så långt som att undantagslöst

avböja hjälp för handelsutbildning. I stället gjordes upprepade försök

att utbilda judiska hantverkare, visserhgen med ganska klena resultat.

Däremot kröntes understöden åt högre studier av stor framgång, och

den förteckning på >-'bärare av mera bekanta namn, som under sista

skedet erhållit understöd eller sripendier» (sid. 93), måste sägas vara

delvis ganska imponerande, särskilt i betraktande av såväl den judiska

församhngens som den ifrågavarande föreningens fåtalighet.

• Personhistoriskt har skriften i övrigt intresse genom sina upplys-

ningar om de ledande personerna i den lilla föreningen, bland vilka de

förnämsta blivit föremål för — ibland kanske något för välviUiga —
karakteristiker. Som bilaga ingår en förteckning över föreningens styrelse-

ledamöter sedan dess uppkomst. Ett tiotal goda helsidesporträtt ökar

bokens värde från denna synpunkt.
• Lektor Valentin är f. n. sysselsatt med ett arbete över de svenska

judarnas historia sedan äldsta tider och mottager med tacksamhet alla

upplysningar som kunna kasta ljus däröver (adr. Äsgatan 13, Falun).

E. Hkr.

I P. Waldenström som predikant (Uppsala, J. A. Lindblads förL

1920. 158. (i) s., i pl. — Kr. 5: 50) har dr Edv. Leufvén fortsatt

sin analys av svensk nuddspredikan. Ämnet är rikt och icke så all-

deles lätthanterligt, men förf. röjer här som tidigare en bestämd förmåga

att söka sig fram till det centrala i uppgiften. Med träffande färger

tecknas den waldenströmska predikans miljö och de personliga kvahteter.

som prägla förkunnelsen: realism, intellektualism och optimism.

Den principiella undersökningen av innehållet i Waldenströms pre-

dikan» fortskrider under intressanta sidobHckar på Rudins och J. A.

Eklunds homiletiska uppfattning. Jämförelsen mellan den senares och

Waldenströms förkunnelse har måhända inbjudit till en smula konstruk-
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tion, framställningen av den waldenströmska predikan som en direkt re-

aktion mot neologiskt färgade homilier likaså. Diskussionen av denna,

-enare fråga är i varje fall givande.

H. W.

Från bokförlaget Nutiden utges en folklig skriftserie under titeln.

Föregångsmän>' med ändamål att sprida kännedom om de ledande

männen inom kulturrörelser sådana som fredssaken, nykterhetssaken, folk-

bildning, sociala och politiska reformer m. m. De fyra första utkomna
häftena ägnas P. J. Rösiö (av agronom Sigurd Svensson), Carl Lind-
hagen (av H. F. Spak), Per Wieselgren (av redaktör Carl Schelin) och

Oskar Eklund (av redaktör Mauritz Enander). Priset per häfte är

50 öre. — På samma förlag har J. L. Saxon utgivit En tidnings-

mans ininne7i (Sthlm. 1918. 304 s., talr. illustr. o. portr. i texten. — 6

kr), starkt personligt färgade hågkomster från en 40-årig verksamhet

i pressens tjänst, av ett visst intresse på grund av talrikt inströdda

biografiska smådrag rörande presskamrater och in- och utländska mera

kända samtida, med vilka förf. kommit i beröring, samt för de social-

etiska rörelsers historia, för vilka han gjort sig till apostel. Arbetet åt-

följes av en bibliografi över förfrs tryckta skrifter.

En kvinnlig livsbild från 1600-talet har Aiwa Uppström sökt

teckna i berättelsen Stor-Mor i Daloui (Uppsala, J. A. Lindblads förl.

19 1
9. 168 s. — Kr. 4:75), en romantiserad skildring av den oförskräckte

dalaprosten Elaus Terserus' hustru i andra giftet, Margareta Hansdotter

Saebroensis Burea, hennes närmaste och omgivning. Det förefaller som
om förf. i senare hälften av boken väl mycket håller Stormor i bak-

grunden; man hade väntat sig en fylligare bild av henne i den egen-

skap och verksamhet, som förskattat henne tillnamnet.

Doktor A. Jens ens arbete, Söderhamns stads historia, som nu
föreliororer avslutat med en andra del (Stockholm. A. -B. C. E. Fritzes

k. hovbokhandel \\x. GöteborgJ 1919— 20. 4:0. (3), 162 s., i karta;

(4), 138 s., I kartblad. — 15,20 kr.), saknar särskilt i tidigare partier

energi både i den arkivaliska forskningen och materialets genomarbet-

ning. Författaren bygger i synnerhet i första bandet till mycket stor del

på äldre trxckta och otryckta arbeten, vilka väl delvis bevarat nu-

mera förlorade källor men i helt annan utsträckning än här skett

bort efterprövas och kompletteras med hjälp av arkivens primär-

material. Texten består till ej oväsentlig del av referat eller av-

tryck av föregångarna och av förstahandskällor. Sovring, samman-
ställning och konstniktion, som först omsätta det hopletade materialet

till historisk kunskap och rimligtvis böra åligga författaren, äro här i

ovanligt hög grad överiämnade åt läsaren. Metoden har trots sin sken-

bara saklighet i detta fall lika litet som eljes alltid räddat frän misstag,

som med en intensivare bearbetning kunnat undgås, och den tids- och

fokalfärg, som ålderdomliga ord och uttryck i avtrycken måhända synts

äga, är vid citat från ofta långt yngre författare till väsentlig del ej den

skildrade epokens. Materialet frän 1800-taIet har författaren behandlat

med väsentligt större frihet, och med den .självständigare bearbetningen
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har också följt en helt annan reda, klarhet och levande uppfatcnin!,.

Fastän första delen för sig har det förflutnas patina och det halvförgätna>

lockelse, är andra delen en mera lyckad och därför också mera in-

tressefängslande bok.

Trots de metodiska brister, som begränsat såväl doktor jensens

forskningsresultat som tillgodogörandet därav, återspeglar hans skildring

Söderhamns utveckling pa ett sätt, som röjer den mångsidigt intresserade

och för detaljens typiska värde vakne kulturforskaren. Flera väsentliga

cbrag ur Hvet i en gammal småstad äro uppfattade med skärpa och

konki-et återgivna, och tavlan i sin helhet blir, fastän ingaiunda syste-

matiskt fullständig, omväxlande och innehäll.srik. Författarens intresse

för det personhistoriska är omisskänligt och fruktbärande.

Bland borgmästarna framträda i första delen särskilt Karl Olofson Bar-

man, Magnus Blix. Israel Arnell och Olof Hambraeus med individuella drag;

särskilt om Arnell, omtalad for sin upplaga av stadslagen (1730)— vilketund-

^ått författaren — meddelas en hel rad för hans hittills okända kraftfulla sty-

relse i staden belysande notiser. I kapitlen om de kyrkliga förhållan-

dena återfinnas vid sidan av eljes gängse upjjgifter ett och annat m* den

lokala traditonen om kyrkans män. Av näringsidkare nämnes ett stort

antal; den märkligaste är direktören för Flors bekanta linnefabrik, en

invandrad engelsman vid namn Ste{)han Bennet, vars förut ganska

-okända levnadsöden här belysas av nya uppgifter. I andra delen bjuder

första kapidets allmänna översikt och redogörelsen för den kommunala
utvecklingen i tredje kapitlet et»: ej obetydligt personhistoriskt material,

där man kan följa vissa framträdande borgarsläkter såsom fiskarfamiljen

Röstlund med dess långa rad av fiskare och lotsar samt ])atricierfamiljen

Brolin, vars släktpappcr bära ett ovedersägligt vittnesbörd om en mång-
sidig, i stadens liv djupt ingripande verksamhet. Fn särskild uppmärk-
samhet förtjänar även skildringen av den industriella och kommersiella

utvecklingen med ej fa bidrag till sågverksindustriens så litet beaktade

personhistoria. I specialöversikterna över kommunikationsväsendets ut-

veckling (kap. 2), de kyrkliga förhållandena (kap. 5), skolväsendet (kap.

6), hälso- och fattigvården (kap. 7), det sedliga tillståndet (kap. 8) samt

kulturella bildningsanstalter, föreningslivet och pressen (kap. 9) har för-

fattaren vinnlagt sig om att nämna de i olika avseenden mera framträ-

dande j)ersonerna. At en och annan ägnas en något utförligare karak-

teristik, men i regel har såväl verkets plan som lätdnsedda hänsyn ålagt

författaren en viss knapphändighet på detta område. Ett personregister

i andra delen underlättar för den personhistoriskt intresserade arbetets

användning.

B. B—s.





Svenska Porträttarkivets verksamhet.

I enlighet med Xämndens beslut vid förra sammanträdet ha

under det gångna arbetsåret arkivets undersökningar varit för-

lagda till Uppland och Västmanland. Aven om en del mindre

efterarbete i svårtillgängliga privatsamlingar återstå kunna vi

dock säga, att till närvarande stund praktiskt taget båda dessa

provinser äro inventariserade av Porträttarkivet. De i offentlig

ägo varande porträtten i Uppsala samt Skoklostersamlingen äro

dock — som Nämnden bestämde — sparade till längre fram.

I forskningsresorna ha utom sekreteraren deltagit amanuensen

Gunnar Wengström, friherre Evald E:son Uggla, hl. stud. greve

Stellan ]\Iörner samt fotograferna O. Halldin och Karl Schultz.

I Uppland ha följande samlingar undersökts, katalogiserats och

fotograferats: Rydboholm, Hesselby, Kipplingeberg, Ostanå, ]\Iel-

lingeholm, Leufsta bruk. Strömsberg, Penningeby, Krusenberg,

Fredrikslund, Örbyhus, Göksbo, Salnecke, Höja, Taxnäs, Harg,

Rånäs, Christineholm, l-^anöö, Phorsvi, Eneby, Grönsöö, Signesberg,

Aske, Stafsund, Brogård, Granhammar, Salsta, Ekebyhof.

I Västmanland: Skinnskatteberg, Geddeholm, P^ullerö, P^uUerö

villa, Tidö, Hholm, Giresta, Hellby, Hedensberg, F^ellingsbro, Rams-

berg, Grythytte, Stadra bruk, Skrikarehyttan, Hellefors, Hitorp,

Rockhammar, Carlsdahl, Wrethammar, Laxbro, Kopparberg, Stjärn-

fors, Björsarf.

I Västerås ha gjorts forskningar i domkapitlet, domkyrkan, slottet,

stadshuset, Västmanlands regemente, museet, allm. läroverket, hos

häradshövding och hovfröken von Post, domprosten P^ähraeus,

major Nordencreutz, lektor Viotti, domprostinnan och ingeniör

Björnström, lektor Floderus, doktorinnan Åkerman, majoren fri-

herre Nauckhoff, snickaren Öst, fru Rundgren, landshövding Uddén,

Iru Sophia Tersmeden, häradshövding Kalén m. fl.

I Köping: kyrkan, radhuset, bankkassör von Post m. fl.

I Nora: k>-rkan, fru CoUet, ingeniör A. Larsson, fröken

Axell, ingeniör Abrahamsén, fröken Persson, fröken Wedberg,

direktör Bergstrand, herr Falkman, fabrikör Söderström m. fl.

13—2006'J 7. Fersonhisi^risk Tidskrift 1^20,
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I Lindesberg: doktorinnan Modin, fröknarna Bergöö, Blomber^T-.

notarien Beskow samt i Lindes fornminnesförenings samling.

Efterarbeten ha i Sdnnland gjorts hos friherre Lybeckcr i

Strängnäs och kabinettskammarherre Boström, Tynnelsö, samt i

Göteborgs stad.

I Hkhet med tidigare år ha Svenska Porträttarkivets under-

sökningar mötts med stor förståelse, och dess medarbetare ha av

porträttägarna överallt tagits emot med det hjälpsamma tillmötes-

gående och den gästfrihet, utan vilken vårt arbete ej vore tänkbart.

Med tacksamhet må också nämnas den ständiga hjälp som pressen

såväl i huvudstaden som i landsorten lämnat genom dess välvilliga

omnämnande av arkivets verksamhet.

Inalles ha nära 1700 porträtt beskrivits och fotograferats.

Materialet är till största delen renskrivet och uppmonterat. Under

den mörka tiden av arbetsåret har utom framkallning och kopie-

ring bedrivits uppläggning av vårt platarkiv i de därtill avsedda

facken, t. v. uppställda i Xationalmusei mellanvåning.

Ex officio

Sekreteraren.



.V'/,



Notiser.

Personhistoriska samfundet

sammanträdde den 9 april 1920 å Strand hotell i Stockholm under

ordförandeskap av förste arkivarien J. A. Almqiiist. 1 anledning av det

från Samfundets årsmöte den 19 mars 1920 vilande förslasjet om höj-

ning av medlemsavgifterna tillstyrkte styrelsen, under betonande av nöd-

vändigheten av en höjning av avgifterna och olämpligheten av att denna
höjning sattes för lågt, det vid årsmötet av förutvarande skattmästarne

frih. Joh. Rudbeck framställda förslaget om en höjning av avgiften för

ordinarie medlemmar till 15 kr. och för ständiga medlemmar till 200 kr.

Samfundet beslöt därpå att bifalla det av st\Telsen tillstyrkta förslaget.





Frågor.

På Duveke gods. Halmstad socken. Malmöhus . län, bodde på
mitten och slutet av 1700-taIet en inspektor Magnus Hultman. Han
gifte sig 1 761 ^lix med Anna Margaretha Griese, dotter till borgmästare

Magnus Griese i Skanör. Då han gifte sig. var han betjänt hos kom-
merserådet Steuch. Han var född 1729 och dog den 1801. Med sin

hustru hade han 7 barn. av vilka det yngsta föddes på Duveke d. ^^,6

1779 och namnet Charlotta Lovisa samt sedermera "blev lärarinna

vid Gjörloflbka skolan i Landskrona. Finnes någon som äger närmare

kännedom om denne inspektor Magnus Hukman och hans härkomst,

vore undertecknad tacksam för upplysningar.
"

Paul BouDionville.

Leg. apotekare

Halmstad.

Allehanda upplysningar om, ävensom möjligen förefintl. porträtt av

Thomas (Thraegaard), borgare i Engelholm samt notarie (> ting-skri-

vareO i Bjäre och Asbo härad omkr. år j6oo;
Erasnius Thovitz (Thrasgaard), domare i Gärds, härad i medio av

i6od-talet;

Laurits cl. LaurentlKs Tragårdh^ <X)llega scholas i Kristianstad

1683, pastor \\å Norra skånska rytteriet 1684, kyrkoherde i Norra

Rönim och Hallaröd 1694. Död 170S. G. m. Annica Ausén, dotter

till lektorn i Göteborg Swen Austfn;

Simon Trägärd/i, född 1740. Student i Lund 1758, lärare vid

R. Amiralitets C^adet Coq)5en i Kariskrona 1767— 1778, kyrkoherde och

j)rost i Lösens och Augerums förs. Död 1797. G. m. Clara Dorothea
Annerstedt

sökas med största intresse av

Sven Irägårdh.

. . - ^. Bj-rådircktör

Grevgatan 41, Stockholm.

Vilka voro föräldrarna till de tre bröderna

Jonas ^utuldman, f. 1720, t 1786, regementsskrivare vid Kungl.

Livregementet till häst;
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Karl Henrik Sundema?i, f. 1731, t 1800, kronofogde i Bälinge,

\'aksala och Rasbo fögderi, landskamrer; samt

Olof Siindevia7i^ f. 1744, t 1782, kronolänsman i Lysings härad?

I vad slags släktskap stodo de till finnarna

Henrik Sundevian^ t 1709, kajjtenlöjtnant vid Viborgs läns fördubbl.

kav.-reg:te;

Henrik Sundeman, f. 1697, mönsterskrivare, skriven i Pojo för-

samling 1743 — 1762; och

Kristina Bertilsdotter Stindernan^ gift med korporalen Johan Paulin

1685?

Doktor Göran Björkfnan.

Villagatan 14
"

Stockholm.





Insända bocken

Från A Ib. Bonnier;

Berg, Tor, Johan Skytte. Hans ungdom och verksamhet under Karl

IX:s regering. Sthlm 1920.

Fråfi Karolinska förbundet^ Uppsala:

Karolinska förbundets årsbok 1919. Lund 1920.

Från J. A. Lindblad, Uppsala:

Leufvén, Edv., P. Waldenström som predikant. Upps. 1920.

Från F. A. Norstedt & Söner:

Bergström, Walborg, Från gångna tider. Brev, episoder och min-

nen ur gamla släktportföljer. Upptecknade. Sthlm 1920,

Lovisa Ulrika och Carl Gustaf 1'essin. Dokument utg. av Sigrid

Leijonhufvud. Sthlm 1920.

Sveriges kyrkor. Konsthistoriskt in\entarium. . . utg. av Sigurd Cur-

man och Johnny Roosval. Dalaine. Bd i, H. 2. . Falu domsagas

norra tingslag bearb. av Gerda Boethius. Sthlm 1920. — Stock-

holms kyrkor ... Bd 3, H. 2. Hedvig Eleonora kyrka bearb. av

Efr. Lundmark. Sthlm 1920.

, Från förf.:

Dal gren, L. E., Ernst Moritz Arndt och Sverige. Västervik 1920.

Grauers, Sven, Arvid Bernhard Horn. Biografisk studie, i. 1664— 1713.
Gbg 1920.

H fil gren, Bror. Anteckningar om vallonsläktema Sporrong—Tillman

och Douhan. Sthlm 1920.

Laurell, Hernian Laurell, Sven E., Släkten Laurell 1666— 1917-
Malmö 191 7.

Leijonhufvud. Karl K:son, Kungl. Södermanlands regementes hi-

storia. I 77 1— 1915- D. 3. Anteckningar om Kungl. Söderman-
lands reg:tes personal 1560— 191 9. Upps. 191 9.

,

Från C. A. Starke, Görlitz:

Deutscher Wappenkalender 1920.





Till Sitbskription erbj21des:

( 5: N V E R M L Ä N D N 1 N G S
f MINNESUPPTECKNINGAR

AF

AXEL SCHRÖDER.
(Yngre broder Ull den kände skriftställaren Gustaf Schröder).

Boken är afsedd till slägtbok i endast ett fåtal exemplar och utlémnas ej i bok-

handeln, samt innehåller i afdelningar:
<

'.

Slägt- och skolminnen, 1S29— 1S42.

Gymnasistkonditioner i Vermland på Seffle och Uggleberg, 1841— 1842,

> i Gräsmarken 1S43— 1S45 och på Sölje 1845— 1S46.

Studentkonditioner på Hall 1S47— 1S48 och pä Broxvik i Östergötland 1850— 1854.

Tjenstgöring på kronofogdekontor ett år, 1 849— 1S50.

> på Gotland 4 år, 1855— 1S59.

> i Gefle 40 år, 1S59— 1S98.

Arbetet är afsedt att utges helt eller delvis till ett pris af tillsammans omkring 20
kr. och åtföljes af slagttatlor samt register öfver de i detsamma omnämnda personerna.

Det gör intet anspråk på litterärt intresse. Det talar endast om upplefvelser i skil-

da orter af mellersta Sverige, om hvardagslif därstädes och um::änge med många per-

sonligheter, en -del kända eller i framstående och omtalade ställningar. För dessas efter-

kommande samt för siägtvänner torde det blifva något att minnas. Erhälles endast

efter anmälan till:

Axel Schröder
Arvika.

Subskriptioner torde insändas före utgången af december 1920 under ofvanstående adress.

Undertecknad sitbskriberar JiiiDned på ex, af

EN VERMLÄNDNINGS MINNESUPPTECKNINGAR

af A X e I Schröder,

Namn:

Titel:

Adress:
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Några Rosenlianeana.

Den Rosenhaneska man\iskriptsamling-en på Uppsala Univer-

sitetsbibliotek, vilken till större delen hopbragts av statssekretera-

ren Schering- Rosenhane d. y., innehåller som bekant ett betydande

antal brev och handlingar rörande släktens skilda medlemmar.

Synnerligen rik är den på brev till och från Schering Rosenhane

d. ä:s barn. Handlingar rörande släktens äldre medlemmar äro

färre och huvudsakligen av ekonomisk natur.

Av en eller annan anledning har det Rosenhaneska arkivet på
Haneberg, vilket innehåller en icke obetydlig samUng papper till-

hörande släktens stamfader, Jöran Johansson, dennes son Johan Jö-

ransson och sonson Gustaf Rosenhane, undgått Schering Rosen-

hane d. y.

Huvudparten av dessa papper utgöres av brev till Gustaf Ro-

senhane, koncept och utkast av hans hand och handlingar rörande

hans ekonomi. Man skulle väntat att däribland finna något, som
kunde bidraga till att skingra dunklet kring pseudonymen Skoge-

kiär Bergbo. Detta är emellertid icke fallet

Jöran Johanssons papper röra uteslutande jordaskiften och eko-

nomiska förhållanden. Av mera allmänt intresse äro Johan Jörans-

sons, vilka här nedan meddelas. De bestå av ett brev till honom
från hans moder, Märta Xilsdotter Bölia, daterat Näsna den

23 januari år 1593, två brev från honom till hans hustru, Karin

Arp, det ena daterat Lubeck den 19 oktober 1610, det andra

Stockholm den 22 och 23 september 16 14, samt en dagbok fÖr

tiden från den 10 november till den 9 december år 1600.

Brevet från modern är skrivet under hans studie- och vand-

ringstid i Tyskland, vilken tog sin början ar 1588 och varade till

år 1596, frånsett ett kortare avbrott år 1591, då han under fyra

månaders tid vistades hemma hos modern på Torp.

Brevet till hustrun av år 1610 förskriver sig från den resa,

han i juli månad det året företog till Lubeck på Karl IX:s befall-

ning för att underhandla med ärkebiskopen av Bremen. Under-

14

—

200337. Personhistorisk tidskrift igso.
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handlingarna drogo ut på tiden, och först i slutet av november

återkom han till Sverige.

Dagboken är från hans beskickning till Karva åf 1600. I juni

sändes han dit jämte Karl Henriksson Horn, Jöran Klasson Stiern-

skiöld och Peder Nilsson för att underhandla med zarens sände-

bud om fred och om möjligt förbund med Polen. De rysks, sän-

debuden infunno sig emellertid icke, och tiden förnöttes med frukt-

lösa underhandlingar med vojvoden på Ivangorod. I början av

december kallade hertig Karl, som under tiden anlänt till Reval,

sina kommissionärer tillbaka. Deras sista uppgift hade varit att

utverka lejd för en beskickning till Moskva.

Märta Xilsdotter till Johan Jöransson.

Moderlige helsor för sent mz gud ten alzmectig nu och

altid til förrende. Kere son Jahan, tin helsa, liffzsunhet och lych-

samma welmåge hörer jag altid gerna, än doch, kiere Jahan, dhu

kan well thenkia min suaghet, men så tackar jag giema gudh, at

jag ähr wid dagelig helsa. Så wet jag tin skrijfluelse för någen tid

sedan, och dhu tackar mig för thz jag haffuer sent tig til honda.

och ther hoss bethr thu mig, at jag skulle något för skaffa tig til

winther kost, så war sådant bestelt för ähn jag fich thit breft",

effther then rådh och läghenhett som på färde ähr, nemliga som

thu finner wti Joen Jönssons brefif, som ähr jiirn. smör, bochskin.

Men nu haffuer jag för nummit at mester Abraham bliffuer hitt

kallat til Suerige mz thz alra snaraste. Ther gud will man kunde

skaffa tig något till honda, så wet man icke hu^em man skulle

skriffua godzse till, ty jag förnimer genom then höglärde mansens

skrijffuelse sampt och tin så at han haffuer warit tig för een god

måålzman. Där thu ändeligen lenger will wara vte, så kan jag

inthz skicka tig till honda, för än man weet huium skall leffuerera.

Mig synes, kicre Jahan, at thz wore gott tlui komme hem thz

snaraste som thu kunde. Men, kiere Jahan, thu haffuer altid sknfifue

mig till, och thu för undrar, at jag icke skriffuer tig till, så gör

jag thz alti gärna, när jag seer min lägenheet, och skräft jag tig.

till näste dagen för juli i Decembr., men doch förmälte jag icke

om thin winter kost, för t>' Joen war icke till steds. Ey heller

wiste jag huad som wt sent war. Kiere son, huad myckit merr

ähr till at skriffua låther man thz bestå, men jag hoppas at thu

skall uara så betenckt at thu skulle weta både mit bästa och tliitt,

och her vthinnan må thu handla thz wisligastc som gudh giftuer



!
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tig nåden till. Nu ware så' thenna gången och will her mz haffua

tig aff itt moderligit hiärta i gudz beskyd och beskerm befallat

till lift* och siäll och gör well, see tig wisslig för och skynda tig

heem.

Datum Näsna then 23 januarij 93.

Låther alla näshullta boor helsa tig mz monga ICXX) goda

nätter och dagar.

Johan Joranssoyi till Karm Arp.

Hiertans käresta hustru, gudh alzmectigh beware eder och

wår käre lille son sampt wår hele wårdnat ifrån all skada till siäl

och lijff. Jagh kan eder kärlighen icke förhålla, att thet giorde migh

ondt, att Jöran Floor kom hijt vthan breff, hwarför skreff iagh til

eder och her Oloft* och berättade, huru iagh med stoor trängtan

wänte dageliga effter breff och goda tiender ifrån eder. Samme
brefif sände iagh till Tälie och skreff far kiere och Skytten till med
thet samme. Skeparen lade vth then 16. Nu i dagh kom Lorenz

Kruse hijt med ett lijtet bref ifrån eder och itt ifrån Töris, hwar

aff iagh seer, att thet är någet när sä tilgångit som iagh gissade,

nemliga att j haffwen skriftwidt med Engelbrädt och han är ännu

intet hijt kommen. Män iagh hade wist trodt att j wid thenn

tiden skulle haft"\va waridt hoos s. Margrethe, eft'ter som f. skreft'

mig till långö sädan, att han wille taga eder emot ]\Iichelzmässan

med sigh tijt och mente, att iagh skulle komma tijt medh. H. K. H.

iagh war någet otåligh i samma breff, synnerligen i thet iagh skreft'

till h. Oloff, endoch iagh icke kunde giffwa eder någen skull, eft'ter

iagh wist trodde, att j intet skulle haftua waridt hema then thid

Floren drogh, therföre will iagh nu sända thetta till Tråminne

efi"ter, om skeparen till ewentyrs ännu är ther qwar, effter han

haft"vver ingen wind hart't, på thet j icke skolen få någet bekymmer
aff thet förra breft. Gudh är mitt witne, att iagh intet gärna will

bedröffwa eder, antingen med breff heller annat, eftter iagh wäl kan

märkia, hwad sorg j haffwen thet förvthan, och synnerliga merker

iagh thet nu aff thetta edert breft", att j haftwa få wäner, som eder

besökia eller trösta. Invarken skylie eller oskylle, ther aft" iagh wäl

förnimma kan, huru stcor eder särgh och bedröfwelse är. Män
iagh beder eder h. k. h. att j bidie gudh om styrkio och stadig-

heet och förlåte eder på honom, ty med mäniskior är thet så

owist, ath man aff thcm snarare lijder förtreet och harm, än man
spör hos them någen tröst eller bijständ. Therföre måste man slå
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all sorgh och bekymmer ur sinnet, och när thet icke kan gå sa

som en thet gärna såge, att man thä låter thet gå som thet kom-

mer och förtöffwa bätringh med tålamodh. Jag haffwer i thenne

såmmar och höst så sörgt och harmats, att iagh min tidh här så

onytteligen medh bägges wåra stora sorgh och skada skulle för-

slita, män iagh haffwer thet med min sorgh intet kunnat förändra,

vthan iagh måste likawäll bliffwa her qwar och samka flere gråa

håår, till thess iagh kan få besked, then wij och nu dageUgen för-

wänte, ty Lorenz Kruse säger, att Abram Spädt är j Calmar och

är wäntande med förste wind. Therföre beder och förmanar iagh

eder h. k. h. att j och giffwe eder till fridz sä bliffwer eder tiden

sä mycket stäckre. Iagh hoppas näst gudz hielp innan en stackot

tidh komma till eder. Gud alzmectigh giffwe iagh mätte finna eder

och wår k. lille son vthi gott behöll, thet wore min störste glädie.

Then drömen i haffwen hafft är wist en ond dröm, men på dröm-

mar måste en Christen människia intet lijta. Gudh kan alt ondt

affwända, när wij honom ther om troligen bidia. Gudh beware

eder och wår k. lille gosse. Iagh förmodhar, att thet skall ingen

fara haffwa. Iagh skall inthet heller afflata att bidia gudh seent

och bitida, att han oss må barmhertigheet wisa och icke med
grömhet straffwa will. Iagh wille så gärna mycket skriffwa,

män iagh är owiss, om thet kan koma till eder, och ther till

måste iagh strax skända till Tråminne, om skeparen kunde wara

ther qwar. Iagh befaller eder h. k. h. sampt wår k. och endeste

lille son sampt wår hele wårdnat vthi gudz beskydd. Han ware

hoos eder och tröste eder och låte oss snart fina hwarandra med
helsan.

aff Lybeck den 19 octobris 60. 10.

D. a k m Joh. Jöransson.

Utanskrift:

12.

Till min h. k. hustru, den ädle och wälbördige fru Karin till

Torp thet ta — — kärligen 19 oktobris med hans frijs genom
haak.

[Början saknas.]

— — — — — — migh tilsäga framdeles, her om kunnen

i så beställa det bästa' i forma. Det är ondt att haftwa nära gran-
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nar, som man skall lijggia i trätto med, det görs doch slät intet

behoff. Lagh och rätt, öffwerhet och gode män kunna wäl jämka

och döma oss emillom och wij bliffwa granar och goda wäner,

såsom christit folk ägnar och bör. I dagh efftermiddagh haffwe

wij waridt på musterplatzen alt till mörkt bleff, och bleff der föga

vthrättat denne resan, utan wij måste än flere gångor komma till

hopa. Så förhoppas migh, att på mitt folk och hästar skall ingen

bruk finnas. Om Töris kan koma till Tälie marknad, så kunde

han få köpa oxar der och eliest sända migh bud om alla hända.

Hans Jönsson i Vthambra är dödh och sönerna hans willa haffvva

hemanet. Den gripensta bonden slipper mögligen ifrän sin hus-

bonde och dee som haffwa börjat i Miölstad wele räkna sig någet

till, iagh wet icke huru det hänger i hop. Kunde han ryckia hit,

wore det gott, hwar och icke, så kan det wäl bliffvva bestält på
en annan tid. Gudh beware eder h. k. hustru och alle de oss

kiere äre.

afif St. den 22 septembris 1614.

På baksidan*

Iagh kunde intet kartek finna som lijkt war, där före sänder

iagh sådant, som iagh fan. Iagh haffwer bestält någet emot denne

siukdommen hoos Staffwan, män han är nu bort dragen. Kommer
han igen, så fåår iagh wäl någet. lag sänder eder en byssa tiriak,

hon kostar i dl. Om i bruken den för barnen, så tager lijtet i

sänder, det är krafftigt tygh. Låter icke swijnen komma in i trä-

gården igenom bad.stugu farstugun, wore bätre slå den ena dörren

slätt igen. Om dyngian skall kiöras, så låter köra på samma åker,

som de körde i sommars, iac^h will att grödninCTen skall fölias åt.

Glömer och icke den plogen, som skall till humblegården, att bo-

skapen först ligger der på, som iag tilförene haffwer skriffvvidt

och eder hampetäppa, will och smörias igen, der till doger det,

som ligger wid farehuset. Gudh hjälpe mig hem, huru glad skulle

iagh wara. Her beställer iag slät intet annat än nöter mina kläder

och förstörer mina pengar. Skriftwer suar om kiortlame. De,

som äre her, doga intet annat än till under kiortlar. Om iag

finge någet gott friskt atlask, skall iag thå tågat? Swarer och huru

mycket mål. Gud beware eder. Gud beware och alla.

afif Stok. den 23 septembris 1614.
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Johan Jöranssons dagbok den 10 nov.— p dec. 1600.

1600.

10. lade wåre örligh skep och et lybiskt skepp till siös.

11. Novemrbris drogh Peder Nilzson sin koos och Stigh med
honom.

12. låpp en Ryss öffwer ijsen ifrån Iwanogard, sade sigh wara

en — — och en kannegiutare, kommen \'thur Clostret Pet-

schåvv till Obodar, ther han någen tid warit, för än han drogh

till Iwanogard. Orsaken hu ij han lop: at han bleff fångat

afif wojwoden och känd för en annan Ryss med samma nampn,

Gregori, som ifrån storförsten r}'md war och wojwoden hade

fat befalning till att upfråga och antasta. När han några

dagar hade warit fången, fick han löfftesmän och kom vth;

män efifter wojwoden är så tyranisk fructade han sig för pijna

och förlöp för then skull sin borgen. Item sade han, at

wojwoden skulle haffwa sagt: hade iagh wetat, at hertigh Carl

icke hade welat giffwa storförsten Narwen, sa hade iag långe

wille haffwa hafft thet inne wel 3 resor i sommar, allena iagh

hade hafft storförstens tilstånd.

13. Kom breff ifrån Hans Brachel och Hcndrikson om knectarne.

14. Skreffwe wij honom swar och förordnade thijt 40 man afif

Anders Nilzsons fenika. Item förordnade wij Erik Anders-

son med the 50 han hade till at förlossa the 46, som äre på

Wäsenbergh och skreffwe Helge Bengtson till om spannemäl,

han skulle sända hijt. Item sände wij then Ryssen åt Räwel

sampt then Ryske skomakaren, som för någre weckor med
hustru sijn (kommen war) och skreffwe wij Greffwe Moritz

och Ewert ther om till, item att the wille förskaffwa knec-

tarne sin koos. thenne dag läpp en wåre knectar öffwer.

15. Skreffwe wij F. N. till om knectarne, huru minge hijt äre

komne och huru månge wij ännu dageligen förwänte, item

huru månge wij sände till Lais och Wesenbeck och at wij

gerna wille blifwa aff med the som här icke behöffwes för

fetalielösen skull.

Item skreff iagh Petro till om förlässning, om hans

hampa, om skeparen och pinken, att knectarne mätte snart

koma hädan, om wojwoden, om Ryssens bekiennelse.

18. War Sparren och Påwel öffwer, finge sådan swar, som the

pläge giffwa, at talken war icke tilstäds.

20. Breff ifrån P. Nilsson.
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22. Skreffvve wij till Claus Diiker, Hans Bremen pä Joros, Clemet

Didriksson på Hake och Jochim Wester, at the skulle oför-

sumlig-en lata komma in all then spanemål the i förråd

haffwa.

22. War Påwel och sporde, om the wille swara eller ej. The
sade, at the wille wist swara innan 4 dagar, bode at wij

skulle haffwa tolemod, thyt war långt, som tålken är.

24. War the öffwer och lete fråga, hwij icke theras köpmän
måtte draga till Räwel. Swarades efter m. m. at man icke

war skyldig at göra them ther på någen synnerligh besked,

effter wij icke fåa wete orsaken, hwij the under tiden sin side

tilslute. Doch hwar the thet endehga wete wille, så skulle

the koma ihogh, hwad them sagt bleff, när handelen första

gången aff H. F. N. förbuden bleff. Item frågas aff hwad
betenkiande the H. F. N. päst förneka pass emot all bruk

och sedwane.

25. Skreffwe wij F. N. ^till, hwad swar tålken fick: att oss tycks

wara onödigt och fåfängt här längre töffwa, om the tiender

som hördes i från Dorpt. lagh s. at iag hade fat hans breff,

at iag tillförene hade skriffwidt honom till, att iag nu någet

starkare, tordez likwel icke draga uth allena, eheller wille the

släppa migh, wänte god besked ifrån honom, på hwilken iag

sätter mitt hop.

Thesse breff med Fredrikson.

26. Kom Stigh hijt med breff ifrån F. X. at wij skulle begäre

frij leide för sändebuden.

28. Sändes" Sparren och Pr\'ssaren öffwer at spöria, hwad betän-

kiande thce haffwa med thet swar the skulle giffwa oss på
wår skriffwelse then 7 novembris giffwen. Swarades såsom

tilförene, at een talk war sjuk och then andre war icke nu komen,

när han kommer skulle strax swaras.

I. Decembris spordes genom Sparren, hwij the icke wille swara

effter förnämbligen intet annat lydde än om påsten, och att

wij för thenne upholning skull intet länger kunne töffwe.

Swarades. att wij må draga när wij wele. Wi töffwe

icke hota them ther mäd, om påsten är lå[n]gosidan swarat, at

H. F. N. haffwer låffwat sändebud och ingen påst, likawdst

haffwer Måns Olson warit ther, nu måste för then skull sän-

debuden koma ; och när the stege vth, sade tålken : thet wåre

wäl bäst at sändebuden komo, thet han och råda wille.
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2. Skreffwe wij honom till, at effter wij förmene thet han oss

uppehåller then ene tiden till then andra, så kunne wij och

icke länger liggia hår fåfänge vthan wil begiffwe oss till

H. F. N. igen, dock effter hans zar så hårdt ther på trenger.

at F. N. sändebud skola koma till IMuskow, så haffwer H. F. X.

thet bewiliat, pä thet at H. F. N. vthur ingen måtto skall

synas giffwa orsak till någen widlufftighet och osämja, hwarför

begiäre wij, at han förskaffar H. F. N. sändebud frie pass

och skrififteligh leide till att draga ther in och tillbakar igen.

när them synes vthan någen förhindrigh och uppholdnigh,

och at the ther inne bhftwe holdne som fullmyndige frie

sändebud ägnar och bör och at theras påster och tienare

måge passera ther ifrån och till H. F. N. och åter hijt igen,

så offta thet kan behöffwas och the thet begäre.

Thäruppå swarades, att thee förundrade, hwij hans F. N.

sådant begärade. effter thee intet annat wijste än wänskap,

och hans zar hade ingen leijde begärat för sine store sände-

bud, therföre kunde H. F. N. icke heller någen leide wänta

för sine.

7. förmiddag kommo wij till Murhoff och skreftwe effter P. A.

Han kom till oss och drogh strax in igen.

8.
' rijde wij in för dagh, talade F. N. med oss och sporde om

allting. Fröken ^Margareta siuk.

9. kom Karl Henrikson till H. F. N.

SaJH. A:soii Hedar.
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Tvenne brev från Emilie Flygare-Carlén.

Meddelade av

Sune Hildebrand.

De båda breven, en gåva till Kungl. biblioteket år 1920 av apotekaren Axel

Östergren, Herrljunga, äro riktade till författarinnans broder Salomon Adrian SmiiJi,

f. 1795» d- 1S56, apotekare i Karlskrona. Det första brevet är skrivet kort efter

hennes förste makes, doktor Axel Flyi;are3 franfälle -i febr. 1S33, det andra år 1S42

efter avslutandet av romanen 1 Rosen på Tistelön». Brevtexterna äro i fråga om
stavning troget återgivna efter originalen, endast kommateringen har reglerats och

bruket av stora bokstäver inskränkts.

Lju[n]gby Köping et Össjö^

den 24 febr. 1833.

Min Älskade Bror,

Min Älskade Maka — är icke mera, och den olyckliga Emma
har öfverlefvat det qvalfullaste lifvet kan bjuda oss.

Natten, till den lo somnade han in den longa sömnen, efter

en sedan i höstas longsamt tärande sjukdom, dock gick han uppe

och ömsom låg till sista stund och var vekan förut borta på en

lycklig instrument-förlossning samt andra sjukbesök. Gud ]\Iin

Älskade bror vad jag lidit. Dock har jag den ljufvaste tröst af

det lungn och samling, hvarmed han förutsäg den nära förestoende

vigtigga momenget. Han talte ljufva ord för mig — till sista

stund, och den kalnande handen tryckte så länge den förmodde

det. Min — Gud — Gud — jag tackar dig, att jag blott en

gong i min lefnad kan öfverlefva en sådan stund. — Mit bröst

har lidit så grufligt och är sä tryckt sa tryckt — att jag icke tror,

om det fortfar, jag gar monga är efter min Flygare —

.

* I Sunnerbo härad, Smaland, där de nvi^ifta efter bröllopet d. S aug. 1827
bosatte sig. Doktor Flygare hade utnämnts till provinsialläkare i distriktet.
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Som Du vet, är jag ensam på en främmad ort och endast

främmad hjellp har jag — dock äro alla meniskior så goda emot

mig — men Creditorerne sätter åt. — Boupptekningen skedde

samma vecka jag fått min Gubbe i sit hvilorum. Häradshöfding

Thornerhjelm^ skall taga afärerne om hand och har ställt det sa

att det blir Concors och att jag lagt in om urarfvagörelse — alt

det lilla här fins skall gå till Creditorerne, och jag är alfvarligen

tillsagd att ej röra det mi[n]ssta, ej en gong de reseräkningar som

inväntas fron Sund[h]ets CoUegium — alt anses som boetts egen-

dom och jag får inte — så när var det de v^ille hafva begrafnings

hjelppen med, men det har de blifvit underrättade om går till en-

kan enskillt. — Det går dock ej så fort att utfå denna, och pens-

sjon börjar ej för än nästa år. I denna alt för brydsamma belä-

genhet beder jag dig Min Salmon låna mig 30 R Rgs. Min be-

grafnings hjellp går till 3 hundra Rs och således hoppas jag Du
ej betviflar min redbarhet att, så fort dessa penningar inkomma,

betala. Måhända Du undrar Min Älskade Bror, hvarför jag ej

vänder mig till Strömstad, och jag kan ej sjelf förklara, hvarför jag

tyckte det var lättare att vända mig till Dig — och så kan jag

snarare få svar. Sorgbref till Schaar* medfölljer — jag tror han

även Q) skall deltaga i en så smärtsam epock af min lefnad. Jag har

äfven en annan vigtig begäran till Schaar, som jag önskade Du
vid 7iågot tillfälle ville föredraga. Det är om min son,^ han är

nu på fjerde året och tycks hafva gott hufvud. Men då ett par

3 år till äro gongna växer han i fron min uppsigt och då har jag

fron längre tid hyst den önskan, att kyrkoherden Schaar vill mot-

taga honom som pensionär — sådant är ju ej ovanligt i prästhus,

och något hopp derom skulle mycket trenqihsera mig för hans fram-

tid — i Strömstad vill jag alldrig uppfostra honom. — Nu lefväl

min Älskade bror och trösta snart med några rader

din bedröfvade Emilie.

Älskade Bror — skaffa mig ett rec[e]pt för mit bröst, det är

en onaturlig tr\'ckning och en beständig häftig hjertklappning alt

sedan den grufliga natten — åderlåt[njing har jag nyttjat utan

framgong.

* Jonas Abraham Tornerhielm, f. 1798, d. 1877, häradsh. i Sunnerbo hd i

Småland.
^ Claes Johan Schaar. f. 17SS. pastor vid tyska förs. 1 Karlskrona 1S2S,

prosts titel 1S34. pro<t i Villands hd 1852? Brodern Gabriel, f. 1793, blev pastor

i Nättrahy 1S2S. död 1S34.
^ Edvard Flygare, f. '/12 1S29 i Strömstad, d. julnatten 1852.



I



20I

Stockholm d. 9 Mars 1842.

Min älskade Broder Salomon.

Äntligen andas jag fritt. Det vill säga, jag har slutat min

Ros på Tistelön. Frid vare med henne. Hon har nu vandrat ut

i alla landsändar och äfven till Carlskrona. Till lilla svägerskan^

— och bunden pä det bokbindarn ej må stjäla bordt de dyrbara

blad, på hvilka författarinnan tecknat sitt namn. Till yttermera

visso och för att trösta Hilda har jag skickat några lÖsa blad att

sätta i de förkomnas ställe.

Nå du bar väl i • Allehanda > läst de granläter, hvarmed ett

par Tyska tidningar behagat öfverösa mig, och den till följe der-

av högst motiverade artikeln i Aftonbladet. Vid genomläsningen

af de tyska resensionerne tänkte jag genast på var vän Amén,"^

och önskade som ett Christligt sinne höfdes, att han ej måtte få

gallfeber af harm. Men se nu tog Aftonbladet opp AUehandas

notiser ur tyska bladen och det på ett sätt, så det var väl fara

värdt, att Amén kunde dö under den angenäma njutningen att

genomläsa en så snillrik artikel, hvilken slutar med att låta hela

första delen utgöra en kjedja af trivialiteter.^

O det är förträffligt, det vittnar om smak och framför allt om

* Salomon Smith ingick 1S34 äktenskap med Hilda Dorothea Hagström.
^ Georg Fredrik Ameen. utgivare av tidningen »Xaiaden> i Karlskrona 1S3S

— 52. Någon kritik av boken i »Najaden > finner meddelaren icke intill förelig-

gande brevs datum, men väl den i apr. 1S42, da den lovordande omnämnes såsom
ett av förf:3 bättre arbeten.

^ I Nyaste Dagligt .\llehanda för den 26 febr. 1S42 meddelades under »Lit-

terära notiser>, att en sSammlung schwedischer Muster-Romane> börjat utkomma
på F. H. Morins förlag i Berlin och att början gjorts med fru Carléns »Kyrkoin-
vigningen i Hammarby». En annons hade intlulit i »Allgemeine Zeitung», åtföljd

av utdrag ur omdömen av tvennc ty^ka tidningar, »Der Pilot» och >Der Gesell-

schafter», vilka Allehanda i översättning bifogade. Den förra tidningen lovordade
förf:s djupa känsla, rika fantasi och säkra blick och förklarade sig vid en jämförelse

mellan fru Carlén och Fredrika Uremer vilja giva den förstnämnda företrädet, den
senare berömde förf:s människokännedom och karaktärsteckning och ansåg bokens
hjälte vara »en av de härligaste som någonsin ett fruntimmer skapat». — I anled-

ning av denna notis i Allehanda innehöll Aftonbladet den 2S februari en försmäd-
lig artikel, i vilken tidningen fann sin kollegas tilltag att ordagrant översätta och
intaga »tvenne riktigt mustiga forläggare-putTar ur ett par obskura smatiduingar i

Tyskland» »riktigt roligt» och beträffande jämförelsen med fru Brenier utbrast: >0
sancta Puffonia! Detta är dock verkligen något starkt.» Fru Carlen tillerkändes av
tidningen »ett av de främsta rummen såsom en författarinna av andra ordningen»,
under det att Fredr. Bremer stode långt över henne »i poesi och verkligt snille».

Visserligen funno? stundom longörer hos den sistnämnda men aldrig trivialiteter,

»varemot man har svart att träfta pä något annat i t. ex. den nyss utkomna, över

300 sidor starka, första delen av Rosen på Tistelön. när man hunnit förbi de 50
sidorna, där läsaren införes till den första bekantskapen med personerna».
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harm mot det stackars Kab. Bib:' Ty som du vet hat[ver] Afton-

blads redactören icke försmått att genom en af sina anhängare

under fordna dagar visska åt den triviala författarinnan, att hon

skulle vara välkommen, om hon trädde närmare.

De äro löjliga dessa tidningsredactörer, de stora som små.

Men så har du kanske läst, att Freja tog saken upp igen,^ då

Aftonbladet i en annan artikel strök öfver med hartassen och på-

stod med naiv uppriktighet, att alltsamman kom af det öfverdrifna

berömet i de -Tyska puftarne>'^ Ar det ej ömkligt, att en förfat-

tare skall lida för det utlänningen också vill hafva ett omdöme om
samme författare. Gudskelof jag lägger saken icke vid mig. Ty
jag erkänner de Tyska resensjonerna äro verkhgen öfverdrifna i att

upphöja mina förtjenster, å andra sidan har jag ännu icke skrifvit

något arbete som mindre innehållit trivialiteter än Rosen på Tistel-

ön. Och derför få de skrifva hvad de behaga, och det får gälla

för hvad det kan.

Min öfvertygelse är, att jag har förtjenst af att hafva skrifvit

ett arbete, der jag börjat en ny väg inom vår litteratur. Jag har

skilldrat menniskor i ställningar och förhållanden mindre roman-

tiska än sanna. Jag har tecknat ett lif — som väl kunde förtjent

en bättre penna — men jag har teknat det varmt. Och sjelf

njutit af att återkalla minnena från mina åtskilliga vistelser i Skär-

gården.

Få se hvad resensjonerna komma att förmäla, de äro dock små

delar af den stora publiken. Och sjelf vet jag, att arbetet är värdt

medgifvandet att författaren sträfvat till ett bättre mål än blott

och bart det att roa.

* Det av N. H. Thomson utg. Kabifuts bihliothek af den nyaste liiteraiure7i,

vars 7:e del utj^cires av -Rosen på Tistelön> och i vilket >Fiu F.> år 1S3S debu-
terat med romanen > Waldemar Klein».

' Den I mars. Tidningen undrade, varför A. B. icke aktat för rov att själv

ur de »olskura» tidninciarna hrmta de mest minutiösa lovord, då desamma gällt

Fredr, Brtmer, srmt cm icke orsaken till tidningens omdöme kunde vara den, att

fru Carléns aibeten icke voro tryckta på L. J. Hiertas förlag.

^ Den 4 mars upptog Aftonbladet den av Freja kastade handsken, tillbaka-

visade dess »vackla insinuation» och förklarade förebråelsen för partiskhet mot fru

Carlén så mycket mera obefogad, som tidningen på det vänligaste sätt anmält alla

hennes föregående romaner och jämväl nu hos förf. erkände en egenskap, som inga-

lunda vore allom given, nämligen stor fyndighet i att sammanhålla händelserna, var-

till kunde läggas »en mild och människovänlig ton, som genomgår det hela». »De
ifrågavarande anmärkningarna», fortsätter artikeln, »hade också troligen uteblivit, om
de ovannämnda pulhuna ej varit alltför orimligt överdrivna och velat firmstälJa fru

Carlén såsom en fiirfattarinna av flrsta rargen». Dock vidhåller tidningen sitt all-

männa omdöme om romanens första del. särskilt att det hela skulle ha vunnit, om
förf. på ICO sidor sagt detsamma, som nu genom »en mängd de mest obetydande
och ofta tröttande vardagligheter blivit utspunnet till mer än 300.



1



203

Men nog om detta. Jag ville dock att du känner mina egna

tankar.

Min Carlo ^ har varit bordta åt Örebro i en juridisk commisjon

för enkegrefvånnan Tavast." Just som han rest inträffade ditt bref.

Han har nu att redogöra för hur han uppfylt din commision och skall

skrifva derom i dag.

Ack hur tråkigt, hur odrägligt under den tiden han var bordta.

Jag leddes öfver höfvan och hade ej lust att besöka någon enda

af våra vänner. Gudskelof att det sa sällan kan komma i fråga

att Carlo skall resa bordt, ty det blefve för odrägligt. Jag som
utan honom ej äger något nöje, någon trefnad. Smekmånaden va-

rar allt gämt. Och ni som sjelfva ären så lyckliga i ert äktenskap

vet hur mycke huslig sällhet är att prisa Gud för.

Min gosse är också snäll, frisk och flitig. Hvad jag tackar

Gud som låtit mig behålla honom, detta minne och band mellan

den förgångna tidens stormar och den närvarandes frid. Jag hop-

pas Edvard blir en duktig karl och gör heder åt det namn han

som sista telningen af en gammal aktad gren bär. Han äger

ingen släkting på manliga sidan af fadrens namn och knapt nog

andra.

Nå men hvad säger du om Edvards giftermål,^ det var dock

en serdeles syrpris. Gud gifve hans Ada måtte passa åt honom
och så smått kunna leda honom, så tror jag visst han som gift

kan slå sig lika bra ut som han vore ungkarl. Ty i Strömstad

der de ha fisken, deras mästa föda, till så godt pris kostar ett

hushåll ej så serdeles. Och Edvard tjenar ej så litet på sin Ad-

vocatur. Men, bevare Gud, då man tänker pä hans nedgrafna ta-

langer synts det, att han kunde med någon sträfvan och drift haft

det bättre.

Mamma'* finner sig ännu bra hemma. Jag har nyss skickat

25 R. och som jag hörde du äfven varit så snäll och tänkt på
henne, har det väl nu för några månader ingen nöd. Men det

blir väl knipa fram pa våren igen. Gud låte den nya sonhustrun

vara god och öm om mamma.

* Johan Gabriel Carlcn. med vilken Emilie Hygare den 20 jan. 1S41 trätt i

äktenskap.
^ Lovisa Albertina Tawast. f. Barck, t 1S60, änka efter generalen, en av rikets

heuar Joh. Henr. Tawast, t 1S41.
3 Brodern Edvard Smith. f. 1S03. d. 1S6S, v. häradih., sakförare, gifte sig 1S42

med Adamina (,\da'i Fredrika Lovi>a Da<sau, f. iSiQ.
* Margareta Smith, f. Stiei;ler, änka sedan 1S30, d. 1S50.
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Med Wilhelm^ skall det vara smått. Det säges, att Stigler helt

och hållet är den magtägande. Hvad tiderna förändra sig och

hvilket bedröfligt hus för de uppvexande barnen, flickorna ser-

deles.

Resa till Carlskrona, säger du älskade bror. Ack nej, det blir

hvarken till Carlskrona eller till Dahlsland eller Strömstad. Ty
Carlo har åter på bane någonting i lagz^äg, och det blir sommargöra,

som ej medgifver en längre frånvaro för corecturläsningens skull.

Vi fa således bara fägna oss åt små resor. Men äfven de äro

goda och nyttiga.

Från Gubben'' hälsar jag hjertligt. Han är vid sitt vanliga

på hälsans vägnar, och gar upp och ned och berättar inrikeshisto-

rierna som vanligt. Det är en hedersgubbe, men lite tråkig och

enahanda. Carlos vänner tål han ej, derför sjunges den gamla

trallen ^om de der herrarna"^, som han cj kan med.^

Hur mår nu min söta rara Hilda cch alla små grynen. Hälsa

dem hjertligt gämte alla de dina från din vänfasta

Emili Carlén.

.Jag far lite fruntimmers främmande på kaffe, derför har det

väl ty vär, med bästa vilja att icke slarfva, ändå blifvit slarf. —
Jag skulle ju ett viftande at köket för att sedan fa vara inne.

' Brodern Roger Wilhelm Smith, f. 17S9, d. 1S56, handl. och skeppsredare i

Strömstad, g. m. Sara Margareta Stiegler.
' N. H. Thomson, i vars hus Ladugnrdslandstorg 19 Emilie Flygare bott sedan

hon 1839 flyttade till Stockholm och där hon efter giftermålet med Carlén kvar-

bodde till 1842.
3 Carlén tillhörde det s. k. P^ejakotteriet och var medlem av >Aganippiska

brunnssällskapet>.
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^Regementets kalk/'

Av Hans ToU.

Förvisso erinrar sig mången av denna tidskrifts läsare Snoilskys

poem med ovanstående titel om de bägge enda överlevande av

Västmanlands regemente: översten och kaplanen. som återsågo var-

andra efter hemkomsten frän fångenskapen, varvid den senare med-

förde den regementets kalk, som han efter slaget vid Pultava grävt

ner därstädes och som han på åter\'ägen till hemlandet tog upp ur

jordens sk>-ddande gömmor. Hur vackert klinga ej den gamle

kapellanens ord, när han beskriver, hur han för första gången fick

återse det åt jorden lämnade depositum, vars rand omedelbart före

slaget förts av honom med stadig hand till sä många svenska kri-

gares läppar:

^Befriadt från sin bädd af grus.

Jag såg det blänka vid det ljus,

Som steppens stjärnor sände.

Med hjältens krönta namnbokstaf

I glans ur sin Pultava-graf

Det d)Ta minnet rostfritt återvände*

Detta vackra poem föll mig i tankarna, när jag uti ^Die Kunst-

denkmäler der Prov- Brandcnburg^ 1,VI, Tcil I, pag. 145) läste

följande beskrivning över en annan kalk, som tillhört ett en gång

svenskt regemente och som hade undergått liknande öden samt i

alla händelser vid bokens tryckning förvarades på egendomen

Jahrisfeldey vilken sedan över ett halvt årtusende då var i ätten

von Pfuers ägo. Beskrivningen lyder som följer:

>En kalk, 24.5 cm. hög, enligt inskriften tillverkad i Sverige,

av silver förgylld med det Pfuelska vapnet; därinunder orden: -Frie-

drich v. Pfuel Command. des 33 Inf-Regiments sonst Königl. Schwe-

disch leib. Regimts erkauft 1817-» På foten är ett krucifix fast-

nitat: därpå följer vidare inskriften: -Geschenkt von dem Hochgeb.

Grafen und Herren Gabr. Spens 1749, Zerschlagen den 12 Decbr.
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1770. Hergestellt auf Befehl des Hochwohlgeborn Herrn Obrist

und Ritter von Blixen 1771. Kam den 3 July 1790 mit dem
Gefangenen Regimentspastor Werner nach Russland und ward

geborgen von Ihm.'^

Så långt beskrivningen. Givaren var greve Gabriel Spens till
•

Engelholms fideikommiss i S:t Annae kapell och Östergötland,

f. 1 7 12. Korpral vid livdrabantskåren, fick han 1749 ''Vs fullmakt

uppsätta fören. värvade regemente och var dess chef 1749—65.

Blev fältmarskalk, t ogift 1781 9 på Engelholm. — Överste von

Blixen var identisk med Conrad Christoffer, f. 1 7 16 7 på Zastrow,

naturaliserad svensk adelsman 1756 V4. Samma regementes fjärde

chef 1766—79; friherre 1772 ^'5; generalmajor 1772; generallöjtnant

1776; t 1787 på Zastrow. — Regementspastor Johan Elias

Werner var 1789 med en del av regementet mönstrad på Svea-

borg; omnämnes i rullan av 1790 (september) som fången men
förekommer åter närvarande i rullan av 1791 och senare. Antag-

ligen blev han fången vid Viborgska gatloppet (3 juli 1790).

(Delar av stamregementet togo sedan ärofull del i slaget vid

Svensksund).

Ytterligare detaljer torde måhända kunna erhållas uti ost-

preussiska regementet Graf Roon's år 1902 utgivna historia, enär

förstnämnda regemente förvandlades till detta. (Se Stockholms-

bladet 1902, X:o 85).





20/

t

Axel Setterdahl och Gustaf Karlberg.

Aret 19 1
9 skördade döden tvenne för genealogiskt och person-

historiskt arbete förtjänta forskare, nämhgen komministrarne Johan

Axel Setterdahl i Slaka av Linköpings stift ocli fil. doktorn Gustaf

Tiodolf Karlberg i Algå av Karlstads stift.

Av dessa har Axel Setterdahl haft den längsta arbetstiden.

Redan på 80-talet började han lämna bidrag till det av Örnberg

utgivna ^^Svenska Ättartal , och så småningom stego de av honom
till detta verk meddelade släktöversikterna till inerrjot ett 80-tal.

Till de mera i detalj utförda biografierna i Leijonhufvuds - Ny Svensk

Släktbok"' har han också skänkt rikliija bidrasr i det att över ett

tjugutal släktutredningar stamma frän hans hand. Och även -Svenska

Släkter>^ försåg han med bidrag, liksom han strött omkring sig

uppgifter i en mängd andra biografiska verk. Odens > Östgötars

Minne» hade säkerligen ej blivit vad det är utan hans medverkan.

I ett särskilt häfte har han behandlat sin hustrus släkt, släkten

Bursie, och skolkamraternas öden har han följt och frukten av sitt

arbete har han tillägnat dem vid skilda studentjubilcer.

Det är givetvis dock i första hand Linköpings stift, som utgjort

föremål fÖr hans arbetsflit. Det visar de av honom tillsammans med
komministern och regementspastorn Hans Nilsson i Eksjö utgivna

Linköpings stifts matriklar fran 1895, i vilka han författat de bio-

grafiska avdelningarna. Men ännu större förtjänst torde han ha

inlagt om den ännu efter hans död pågående utgivningen av den nya

upplagan av Linköpings stifts herdaminne, där hans namn vid sidan

av prosten J. A. Westerlund ej torde utgöra blott och bart en skylt,

helst han veterligen besökt stiftets samtliga kyrkoarkiv, innan deras

äldre material samlats i Vadstena landsarkiv.

l$—200337. IWsonhistorisk tidskrift ig20.
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Inom samma område faller också den av honom efter mönster

av Carl Sjöströms studentmatriklar utarbetade -Östgöta nation i

Lund i66<S— 191 3^ som t. o. m. mer än dessa överflödar av släkt-

tablåer vid sidan om biografierna.

Han har därjämte redigerat den av firman P. A. Norstedt

Söner utgivna Svensk Rikskalender.

Det är klart, att en präst med dylika intressen ej kunnat räcka

till för andra uppgifter. Hans befordran blev därför ringa. Först

vid 44 ars ålder tillträdde han den komministratur, han ännu vid

sin död innehade.

Gustaf Karlberg erbjöd redan som student en säregen typ.

Ingen kunde undgå att lägga märke till den resliga gestalten under

hans promenader runt Lundagård. Också visste varje student, vem
' egyptologeiP var. Det berättas, att han, som regelbundet lär ha läst

12 timmar om dygnet, dock kallats - lat' av sin ännu flitigare syster.

Det ämnesval, han gjort för sina studier, eg^^ptologien, var ju ägnat

att åsätta honom ett särmärke. Han blev emellertid icke någon

vetenskapsman utan inträdde omedelbart efter promotionen i det

prästerliga ståndet, nästan hela tiden tjänstgörande som kommi-

nister i Älgä i västra Värmland. Åtskilliga arbeten med ämnen från

denna trakt ha av honom befordrats till trycket, däribland en be-

skrivning av Algå socken. Född i Kalmar har han också visat sitt

intresse för fädernebygden genom att i kortfattad form utgiva nämnda
stifts herdaminne och Kalmar i Lund studerande nation. Till hans

biografiska arbeten hör också »Svenska släkten Lokrantz», som
utkom 1906.

Setterdahl var vid sitt frånfälle nära 63, Karlberg hade nyss

fyllt 50 år.

V. Lj—s.
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En replik.

Vid första påträft*andet i litteraturen av namnformen Ingrid Svenonis

Olai för Chesnecopherus' moder reflekterade även jag ett kort ögonblick

på att jämställa den med det från nutida landsmål i hembygden mig
så välkända uttr}'cket • Ingri Sven Ols», d. v. s. Sven Olssons hustru,

men denna tolkning övergavs omedelbart, enär den sä dåligt passade

ihop med föreliggande fakta. Fru Ingegärds man hette ju alldeles icke

Sven Olsson utan Laurentius Nicolai (Lars Nilsson), och mer än en kvinna

kan dock ej vara mor till Chesnecophenis. ^ Dä äldre forskares uppgifter

emellertid fingo antagas vila på någon reell bakgrund, syntes mitt förslag

till förklaring lämna en lösning, vilken i görligaste män förlikte deras

uppgifter med faktiska förhållandena, sådana dessa framträda i talrika i

Lib. Caus. vol. 13 intagna dokument."^

De senare sammansättningsleden i namnen Ingegärd och Ingrid

höra etymologiskt sett visserligen ej ihop, men dä och dä finner man
de båda namnen använda om en och samma kvinna. Så exempehis Sv.

Dipl. III, nr 2583 (1440): -lak Ingigerdh Paedersdotter» men i sigillets

omskrift läses • S. domine Ingridis Petri^>. Från västnordiskt språkom-
råde kan anföras Flateyarbok II, s. 497, rad 16: ;Rognvalldr Jarl (på
Orkenöarna) . . . gipti dottur sina Ingiridi Eireki slagbrell , samt om
samma kvinna ibid., s. 514, r. 7, -^Rognvalldr jarl . . . dottur eina barna
atti hann . . . Ingegerdi er atti Eirekr slagbrellr\^ Vid latinisering av

kvinnonamn lägges väl oftast ett filia eller uxor (relicta) till faderns

eller mannens namn, men formen utan filia påträftäs även (Sv. Dipl. IL
nr 1009 ; Helga Anundi-). Jfr ^^Ingridis Petri» ovan.

Ett antagande, att Ingegärds fader hetat Sven Olsson samt att hen-

nes namn tagits från detta, vore även ganska plausibelt."* Dubbla -son-

namn finnes nämligen belägg på, och vi veta med visshet, att hennes far

hette Sven.

En hypotes om Ingegärds om gifte efter Lars Xicolais död med en

Sven Olsson får däremot avvisas, eniir, utom annat, varje antydan där-

* Anmärkningen synes måhända futil, men även det självklara kan stundom
behöva framhållas.

' Tor Berg synes av sin monografi om Johan Skytte (Sthlm 1920), sid. 276,
not 59 att döma erhållit anvisning å Liber Caus. vol, 13 samt även antaga identitet

mellan Ingegärd och Ingrid.

^ Min far, Axel Kock, har haft vänligheten göra mig uppmärksam på dessa

exempel.
* Jfr RoLA-ND Brif.skorn, Bidrag till den svenska namnhistorien I, s. 121.
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om saknas i aktsamlingen.'' Ett sådant nytt gifte skulle enligt stadsla-

gen, vilken ju gällde för prästerskapet, helt omgestaltat egendomsför-

hållandena i familjen.

Det medgives emellertid oförbehållsamt, att Östmans tolkning är

den absolut vanligaste (jfr Stockholms Skottebok 1501— 15 10 passim)

och enda tänkbara, om man betraktar uttr}'cket isolerat.

De många varianterna på namnen Xicolaus och Johannes måste

förutsättas välkända för varje litterat person."^ Av Joh:s Steenstrups

populära och lätdästa arbete : >Maends och Kvinders na\Tie i Danmark
gennem tiderne'' kan även den i klassiska språk ej bevandrade inhämta,

att det grekiska namnet för »folkbetvingaren'^ språkligt intet gemensamt
äger med namnen på de båda berömda romerska gentes. Claudii som
latinisering för Claesson är därför lika -^hemmagjort» som Olivarius för

Holgersson eller Boethius för Bo.

Ebbe Kock.

* Herdaminnena kunna på grund av sin allmänna otillförlitlighet beträffande

äldre tider ej åberopas i frågan.
' Till vägledning: Lind, Xorsk—Islänska dopnamn; Heintze, Die deutschen

Familiennamen.
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Recensionen

Birgitta av Emilia Fogelklou. Sthlm, Alb. Bonniers förl. 191 9. 252,

(i) s., 7 pl. — 15 kr.

När Emilia Fogelklou 19 10 tog teologie kandidatexamen, hade hon

redan en allmänbildning, som satte henne i stdnd att på ett helt annat

sätt än unga teologer i allmänhet tillämpa sina studier på olika livsom-

råden. Detta är något, som legat i öppen dag i hela det omfattande

skriftställeri hon sedan dess idkat. Och det har sannerligen behövts,

eftersom hennes författarskap alltmera rört sig på ömtåliga gränsområ-

den, där allt slags mänskligt kunskapsstoff likasom törnar ihop och blir

till kaos, därest det icke sovras av en känslig och urskiljande hand.

Hon har rört sig inom både pedagogik, uppbyggelse och historia, men
på alla dessa områden har hennes utpräglade intresse för mänskligt själs-

liv varit den egentliga drivkraften, och i det avseendet skulle man mer
eller mindre kunna ge alla hennes föregående arbeten den titel hon en

gång gett några av sina uppsatser — 'Förståelseförsök"". Och vad hon
mest av allt har förstått och därför också letat efter, så som man endast

kan leta efter det närbesläktade, det är den religiösa sidan av detta

själsliv. Emilia Fogelklou har själv inte så litet av forkunnare i sitt

väsen, och det är därför hon med förkärlek uppsöker förkunnarna, de
må nu utgöras av isländska romanförfattare eller franska modernister, av

^Valt Whitman' eller Israels profeter. Men i Birgitta har hon utan tvivel

funnit den med hennes egen namr mest besläktade personligheten, och

man behöver inte vara specialist för att med vår främste kännare på
området kalla hennes bok för -boken om Biigitta^.

Vi ha ju alltför länge låtit udänningar stå ensamma om äran av att

ha skrivit de bästa Birgittabiograherna. Sedan Hammerichs epokgörande
arbete utkommit (1863), har endast comtesse de Flavignys bok varit

nog uttömmande och grundad på källforskning för att härvidlag riktigt

tagas med i räkningen, om den än såsom skriven av en katolik ur veten-

skaplig synpunkt har sina stora begränsningar. Richard Steffens arbete

är ju en populär upplaga av uppenbarelserna, försedd med en delvis

på källstudier grundad inledning, och K. B. Westmans gediget lärda bok
är dock endast vad den ger sig ut för att vara — -Blrgittastudier^.

Inte heller Emilia Fogelklou skänker oss nu visserligen någon fullständig

biografi. Som hon själv säger, liknar hennes bok nog cn levnadsteck-

ning, men åsyftar snarare ett själsporträtt. Och att detta porträtt väl

för årtionden framåt kommer att bli det mest lyckade vi äga, därom
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känner man sig övertygad, såsom man ofta rent intuitivt förnimmer

porträttlikhet, även då man aldrig sett den avbildade personen.

Redan kapitelöverskrifterna äro talande nog. Efter den ståtliga in-

ledningen — Ur medeltidens själsliv — ha \i exempelvis kapitel, sädana

som Gestalter och röster i Birgittas uppenbarelsevärld, Birgittas själstill-

stånd, Själars moder, Sierska och förkunnare. Och att detta -icke inne-

bär endast uppbyggliga betraktelser, därför borgar litteraturförteckningen,

som visar att förf. tillgodogjort sig inte bara Scriptores rerum Suecica-

rum medii sevi, utan även det allra nyaste nya i form av svenska skol-

program och utländska tidskriftsuppsatser. Innehållsförteckningen utgör

redan den för kännaren ett slags illustrationsmaterial, som tävlar med
de omsorgsfullt och vetenskapligt valda bilderna och de färglagda facsi-

milereproduktionerna ur gamla handskrifter, vilka göra boken så mycket
njutbarare för lekmannen.

Så som förf. pejlat uppenbarelserna har väl ingen förut gjort det.

Källkritiska, historiska och estetiska synpunkter ha förut varit lagda där-

på, men icke själshistoriska. Och hon har välrustad gått till sitt arbete:

särskilt två av hennes föregående böcker, Frcm hövdingen till den Tör-

?iekrönte
^

Äuigni drag vr medeltidens Kristus-historia^ och Ur from-
hetslivets svenskhistoria, som just sträcker sig fram till Birgittas tid,

ha varit som gjorda till förstudier för en Birgitta-bild. För att nu inte

tala om de svenska medeltidslegender hon utgivit tillsammans med An-
dreas Lindblom och Elias Wessén.

Men Emilia Fogelklou har också den för en Birgittabok goda för-

utsättningen att vara kvinna. -Sambandet mellan Birgittas religiösa liv

och hennes kvinnomedvetenhet var från början mitt huvudintresse^ säger

hon rent ut i företalet. Och just därför har det lyckats henne att utan

något som helst konstruerande läsa ut sä mycket ur uppenbarelserna,

som förut intet öga sett och intet öra hört, synpunkter av ett slag, som
en man knappast skulle kunna anlägga.

-Gud är för Birgitta både far och mor», säger hon (sid. 66). Så-

som Kristi kärlek är en mors, så är å andra sidan Guds moder jämväl

hövding och mäktig över djävulen. — — Majestätiskt allvarliga eller

oändlighetsljusa ljuda oftast dessa två grundtoner ur Birgittaingivelsernas

värld. Men någon gång få de en klangfärg av naiv förtrolighet. Och
då blir Birgitta, förkunnaren och själamodern, själv till ett litet barn in-

för sina goda föräldrar — — en liten flicka, som Guds mor —
eller mor Gud — tar vård om och tröstar och sjunger vaggsång för mot
bekymmerstidernas orosdrömmar. — — — Men det är det fönmder-

liga: ej blott Birgitta, den vuxna och korade, är det, som får bli som
barnen. Utan sä visst som Gud är far och mor, så är själva den Högste

barn också. Störste och meste Herren är vorden litet barn för män-
niskornas skuld — det veta de två pä ett särskilt sätt, Guds moder och

Birgitta.»

Till samma tankegång hör också det stäDe, där förf. djärvt fram-

drager Mariabildens inre sanningsnioment och praktiska betv^delse. ^Det

torde kunna spörjas, om det icke även är en profena däri
,
säger hon.

»Det ligger en underlig tomhet för en kvinnosjäl att aldrig tillåtas skåda eller

ana gudamänsklighet annat än i utpräglat manlig, historiskt given form.*
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Moderlighetssynpunkten kommer också mycket starkt fram i kapitlet

••^Barnet eller värvet , där förf. skildrar förhållandet till dottern Katarina,

^amt i det kapitel, som bär till överskrift ;^Själars moder-, där hon på-

pekar hur bilden av födande oupphörligt kommer in i Birgittas själa-

vårdstankar.

Det är endast ett understrykande av vissa förbisedda, rent mänsk-

liga drag i detta, ingen föruttattad, kritiklös beundran. >'Där är mänga
själslager i Birgitta Birgersdotter-, säger förf. sid. 137. >^Där slumrar anlag

till vrede, högfärd, vällust, hårdhet, grymhet, där är förkärlek för det sensa-

tionella och raftlande, där har varit egenmäktighet och hämndlust.

Ja, där har inom denna urkraftiga kropp och själ slumrat anlag till

snart sagt allt vad hon icke blev; hon skulle kanske kunna ha blivit ett

slags motstycke på kvinnosidan till Bo Jonsson Grip, om icke hela

denna själsmassa med allt vad den i djupen gömde, åter oeh åter med
viljans roder, styrts upp mot det ljus, där hela föreställningsinnehället

om och om igen belystes och lades till rätta, tills för varje ny gång

sinnesrörelsernas svall blivit som en stilla spegel för ett större jag än

hennes eget~'> — — —

.

»I Birgittas liv finns gränsområden, där fysiska krafter eller affekter

låna färg åt eller grumla uppenbarelsen, brister för vilka man gärna må
hämta fram term på term ur psykopatologien. — Birgitta själv skulle ej

ha fruktat därför, så angeläget intresserad som hon var att uppsöka och

avliva all slags själsohyra. Men till sitt livs huvudtendens måste hon
väl räknas som en bland de sundaste och kraftigaste individer icke blott

imder hela medeltiden utan över huvud taget.»

Inte sällan inbjuder Emilia Fogelklous framställning till jämförelse

med Schiicks uppfattning av Birgitta, som gradvis präglats av en allt

starkare antipati, ända tills han, med blicken riktad på hennes politiska

maktbegär, till och med tycks ha frångått sin forna uppfattning av

poesin i hennes uppenbarelser. Men Emilia Fogelklou polemiserar aldrig;

hon lämnar åt läsaren själv att draga sina slutsatser även ur sådana

resonemanger som att det aldrig föll biktfäderna in "att tvivla på ingi-

velsemas värde av det skälet, att hon var kvinna och att de, som själva

blivit satta i rörelse av ingivelsernas budskap, voro män. Aldrig se vi

dem snålt räkna och mäta och skarwa och ta ifrån för att avgränsa sin

insats från hennes. De voro ju inga andens fattighjon, de heller, så att

de kunde räkna en annans rikedom som stöld från dem själva. Ty
för dem kom det nya källsprånget icke från vare sig kvinna eller man
— allt var ju av Gudi.»

Det citerade ger endast en aning om de originella synpunkterna,

men det är tillräckligt att ge en föreställning om den originella stilen.

Det är med Emilia Fogelklou som med hennes föremål, att det är ur

syner^ som åskådligheten av hennes stil framvuxit. Egentligen har det

varit en fördel för framställningen, att den haft med historiskt stotf att

göra. Förfis starkt spekulativa läggning innebär eljest en frestelse till

abstraktion, som hon här lyckligen övervunnit; men så är hon också

sällsport kongenial med sitt stött", vilket här betyder att även hon, lik-

som Birgitta, har mycket av konstnär. Båda ha fångat sina bilder direkt

ur sitt livs realiteter; om Birgitta hade levat nu, skulle det varit fullt
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naturligt för henne att sätta in släplinor och röntgenstrålar i sin termi-

nologi, som Emilia Fogelklou nu gör. Och det skulle inte förvåna mig^

om anmälare komma att finna förf:s stil sällsynt kraftig och — okvinn-

lig. Det kan nog inte hjälpas, att kvinnor, som våga tala ut sitt innersta

i ärliga linjer, komma att förefalla ok\-innliga ännu en tid bortåt, d. v. s.

tills allmänheten vänjt sig vid faktum och begriper, att dea innersta

verkligheten helt enkelt är mänsklig.

Men endast den, som själv haft något att göra med det oviga me-
deltida historiematerialet, kan fullt uppskatta den möda det kostat att

»låta alla oväsentligheter och upprepningar smälta undan för den ena
stora skapelse, vars detaljer äro som organiska lemmar i det hela'-' —
för att nu begagna förf:s egen definition på ett konsu-erk. Ty ett hel-

gjutet konstverk, fast med vetenskaplig bakgrund, är Emilia Fogelklous

Birgittabok.
. Och alla vänner av hennes alstring måste längta efter att

det snart måtte förunnas henne att också få skapa den diktarsyntes av

skönhet och religion, som Birgitta representerade för den svenska medel-

tiden, men som vår nutid förgäves längtar efter.

Lydia Wahlström,

Messenitis, Några blad ur Vasatidens ktiHurhistoria av Heji-

rik Schiick. Stockholm, P. A. Norstedt &: Söner 1920. 320,
(i) s., i portr. — Kr. 13: 50.

Professor Schiicks bok om Messenius utkom samtidigt med hans

stora Medeltidens litteraturhistoria. Måhända har det under arbetet att

i en samlande översikt inpressa resultaten av ett livslångt forsknings-

arbete för honom varit en rekreation att då och då leta i arkivens

gömmor och vända de gamla krönikornas välkända blad. Säkert är.

att över bokens sidor ligger all förstahandsiakttagelsens friskhet.

Denna glädje över det konkreta, det individuellt eller tidstypiskt ut-

präglade i de spår av en förgängen tid, som vi fått behålla, är ju väl-

känd från Schiicks arbeten. Han kan i en grad, som är få förunnat,

till det slutliga utarbetandet oförminskat bevara det intensiva intresset

från de första fynden och det första koncipierandet. Han tvekar ej att

karaktärisera människor och miljö genom att i stor utsträckning låta

källorna komma till orda, och läsaren följer honom gärna, smittad av

hans eget intresse. Det behöver ej sägas, att det ej är de inflätade

fragmenten av ett i sig fragmentariskt material, som ge den levande bil-

den. Livet kommer frän författarens syntetiska, sällsport konkreta

fantasi. Lades källorna framför oss utan dess belysning, skulle vi må-
hända likgiltigt gå förbi mycket, som nu framstår bjärt och intresse-

fängslande.

En annan sida av Schiicks författarindividualitet, som återfinnes

även i Messeniusstudien, är hans universalitet. Hela händelseförloppet

är tecknat i dess sammanhang med de stora europeiska kulturströmnin-
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garna och får av dessa en belysning, som ger förklaring åt många i

sin isolering svårförstädda företeelser. Att se den gr}^ende stormakts-

tiden mot denna bakgrund är en kärv men hälsosam läxa för all histo-

riserande nationalistisk och konfessionell chauvinism. Det levande sam-

band med den stora europeiska kulturen, som den katolska kyrkan

skänkt, var avklippt, dess institutioner, som burit landets bildning, voro

nedbrutna eller, om de tagits i den nya kyrkans tjänst, förarmade.

Fattigdomen, isoleringen, kulturlösheten tryckte i allt sin prägel på lan-

dets liv. Man får blott ej glömma, att även reaktionen mot denna för-

ödelse fanns där. Aristokratiens och den kyrkliga förvaltningens ledare

voro män, som genom allvarliga studier och vidsträckta resor äterknu-

tit sambandet med vår världsdels allmänna utveckling. Under ett ge-

nom de växande motsatserna skärpt fasthållande vid det nya, reforma-

tionen skänkte, arbetade de i statskonst, undervisning och stiftsvård

med kraft på att göra landet delaktigt av vad de själva lärt. Men na-

turiigtvis kunde reaktionen mot verklighetens torftighet söka sig även

andra former än detta manligt viljebestämda beslut att segra däröver

på det nyas grundval. Där kontrasten starkast och mest personligt

upplevdes, kunde den lika väl föda en reaktionär längtan tillbaka till

det rikare kulturliv, som i reformationen funnit en så markerad gräns.

I Schiicks tolkning av Messenius' gåta framstår det som det fram-

för allt livsavgörande, att han uppvuxit och fått sin första undervisning

i skuggan av vår medeltids minnesrikaste kulturinstitution. Birgittaklost-

ret i Vadstena. Utan tvivel är detta riktigt. Anda till sin sista, oupp-

fyllda önskan att där få sin grav blev han detta barndomsminne tro-

gen. Det var också den i Vadstena sent kvardröjande katolska pro-

pagandan, som för Messenius förmedlade övergången till det jesuitsemi-

narium, där han erhöll sin fortsatta utbildning. Såsom Schuck visar,

förmådde denna undervisning ej göra honom till en varmt troende kato-

lik, men den dömde honom ändock till ständigt främlingsskap i hem-
landet. Som .den fint bildade humanisten med estetiskt historiserande

läggning återvände han till Karl IX:s karga Sverige.

Messenius verksamhet efter hemkomsten up])rullar under Schiicks

hand en rad skarpt och livfullt tecknade kulturbilder. Det är många
sidor av landets liv, som återspeglas i hans växlande uppgifter och öden,

den hätska och grova polemiken med konungens fiender, den korta

och stormfyllda professorstiden i Uppsala och den efterföljande lärar-

verksamheten i Stockholm, som väsentligen bidrogo till den svenska un-

der\isningens uppryckning, tjänstgöringen i kansliet och särskilt i riks-

arkivet, processen med dess blandning av ömkliga, egennyttiga intriger

och ödesdigra motsatser samt till slut de hemska Hdandena i fängelset

pa Kajaneborg. Lärdoms- och litteraturhistorien har att teckna sig till

niinnes den ytterst intressanta och klargörande framställningen av un-

dervisnings- och universitetsväsendet, den utförliga analysen av de dra-

matiska dikterna och framförallt översikten av Messenius' historiska för-

fattarskap. Det sistnämndas fönitsättningar, källor och månghövdade
resultat klarläggas med suveränt herravälde över ett motsträvigt och om-
fattande material. Vid sidan av dess yttre historia tecknas också dess

inre förutsättningar: den varma hängivenhet för det föriiutna i dess olika
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skiftningar, som gjorde Messenius till historiker och lät hans forsknin-

gar omspänna så vitt skilda sidor av kulturlivet, den märkliga utveck-

ling, som under och tack vare det allvarliga forskningsarbetet förvand-

lade den humanistiske vältalaren till en kritisk vetenskapsman.

Ju klarare man ser, vad Messenius betydde som kulturpersonlighet

och historiker, desto tydligare blir det, vilken förlust vårt andliga liv

led genom hans olyckliga öde. Tragiken i detta framstår först i all sin

obarmhärtighet, sedan Schiicks utredning ådagalagt, att knappast för-

rädiska stämplingar utan en halvhet, som gav vapen åt det enskilda

agget och intresset, störtade honom i fördärvet. Hur grymt och me-
ningslöst detta än var, får man dock ej glömma, att nyckeln till vad

som skedde måste sökas även i Messenius' egen personlighet. Ställd

emellan motsatser, som gingo på liv och död, undandrog han sig i det

längsta ett verkligt avgörande. Därvid tillbakahölls han knappast av

human idealitet, som höjt sig över den förbittrade stridens ensidighet.

Arten av hans kastningar mellan partierna röjer fastmer en egocentrisk

kyla inför tidens skarpaste brytningar, som i sin beräknande tveksamhet

måste ha givit de verkligt engagerade intrycket av oroväckande opålit-

lighet. Rika bildningsintressen, okuvlig forskningshäg och lysande in-

tellektuell utrustning äro för visso egenskaper, som ingen tid saklöst

kan förkasta, men den, som vill dela segerns frukter med kämparna i

de första leden, måste också kunna våga det val, från vilket ingen åter-

vändo är.

B. B—s.

Ur Linköpings stifts historia ij;Qj—i84J av B. Gottfrid W.
WestUng. Linköping, A. -B. Östgöta Correspondentens boktr. 1919.

(4), 495 s. — 15 kr.

Linköpings stift har alltid haft en rangställning inom svenska kvT-

kan. Redan dess ålder och forna stora omfattning gjorde detta natur-

ligt. Under Linköpingsbiskopen lydde vid 1500-talets början, utom
Östergödand, Gottland, östra Småland med Öland samt Jönköpings län.

Därtill kommer den långa raden av framstående prelater, för vilka bi-

skopsstolen i Linköping varit en naturlig övergång till primatet.

Då rektor Westling nu slutfört sin teckning av det gamla stiftets

historia under en lång, betydelsefull epok, lämnar han från sig ett arbete,

varåt han ägnat flera decenniers energisk och hängiven forskning. Re-
dan på iS8o-talet började han publicera en del förarbeten, och det är

att beklaga, att förf. nu måste utesluta åtskilligt av det intressanta ma-
terial, som där givits.

Om metod och uppställning kan ju alltid tvistas. Möjligen hade

arbetet vunnit på att de olika kapiden skarpare avgränsats, så att de

rätt talrika upprepningarna kunnat undvikas. Sakligt sett gör man lätt

den iakttagelsen, att förf:s intresse är starkare kulturhistoriskt än direkt
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teologiskt betonat. Han är påfallande skarpsynt, då det gäller för folk-

och tidslynne karakteristiska smådrag, men kan vara okritiskt traditio-

nell i uppfattningen av en epoks religiösa (resp. teologiska) egendom-
lighet.

Så är utan all fråga teckningen av upplysningstiden och dess from-

hetsliv alltför ensidig och har en tydlig bismak av gammalt kompen-
dium. Det är sant, att neologiens kristendom mera vilade på kosmo-
logisk än kristologisk grund — det var dock en religiositet, som i sin

optimistiska Gudfadersfortröstan var bärande nog.

Det är svårt att peka på de intressantaste sidorna i rektor West-

lings bok. För undertecknad hava kap. i. 2 och 7 ett särskilt behag.

De i början införda biskopskarakteristikerna äro väl gjorda. Man lägger

märke till en kraftnatur som Enander, den lärde, en smula självrådige

Terserus, den driftige . Troil, ^^impromptuteologen», den habila Lindblom
och den något sävlige Marcus Wallenberg.

Kap. om prästerskapet ger en någorlunda säker inblick i det sven-

ska klereciets kulturella habitus under olika tider. Man möter lärda

präster och — ännu oftare — grovt okunniga, man far bevittna riva-

liteten mellan ~ herrskapspräster ^ och bondkaplaner, man träffar på präs-

ter med martyranda och sådana, som böja sig som rö för vinden, man
finner etiskt högt kvalificerade men också dem, som äro väl förfarna i

lönnbränningens konst. Det har förvånat mig, att förf. på tal om teo-

logiska studier har så litet att säga om det gamla linköpingsg}'mnasiet,

som ju i alla fall varit östgötaprästernas alma mäter per secula.

Ja, detta var ett par sidor av det mycket innehållsrika arbetet. Det
bör läsas, särskilt av författarens landsmän, som i rektor Wesding ha

en pålidig vägv-isare i Linköpings stifts historia.

H. mjkmark.

Anders Schönbergs brev Ull bergsrådet Adlerwald utg. av

Sam Kellin med biografi över Schönberg samt personregister av

O. JVieselgren. Sthlm. Norstedt & Söner 1920. Lit. 8:0. 142 s.

— 8 kr. •

En Stockholutskröniica ur C C Gjöncells brev med en inled-

ning utgiven av Otto SyIvan [i.] 1757— 1778. Sthlm, Alb. Bon-
niers förl. 1920. 8:0. LI, 258 5. — 14 kr.

Ovanstående två samlingar hava mycket gemensamt. Brevskrivarne

voro samtida — båda födda på 1730-talet och båda avlidna iSii —
och stodo själva med varandra i förbindelse genom flitigt utbyte av

meddelanden, vilka prov föreligga även i de nu utgi\-na Gjönvell-

breven. Deras politiska intressen voro även likartade, men detta far

ej undanskymma en i ögonen fallande olikhet i livssyn och karaktärs-
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bildning. Schönberg, vars levnad till stor del tillbragtes i en avlägsen lands-

ända, varifrån han efter avbrytandet av en kortvarig ämbetsmannabana
avlägsnade sig egentligen endast för att bevista de ständermöten, av

vilka han var självskriven ledamot, ger framför allt intr\^ck av en gedi-

gen personlighet, vars redliga vilja och för tiden sällsynta obesticklighet

står väl tillsammans med en viss kärvhet i uppfattningen och gammal-
dags sirlighet i formerna. Xågon spirituaHtet framlyser väl knappast i

de nu offentliggjorda skrivelserna, men dessa hava sitt värde både som
ett medel att närmare lära känna den berömde författaren till de ^Hi-

storiska breven^> och genom de underrättelser de lämna om stämningar

och förhållanden under det tidsskede (1766—80) de omfatta, om också

icke direkt ur dem kunna hämtas några förut okända fakta rörande po-

litiken.

Av helt annat slag äro de Gjönvellska epistlarna, som måste be-

tecknas såsom i flera hänseenden märkliga. Det urval ur den stora

korrespondensen, som här gjorts, har huvudsakligen träffat de rapporter,

som den i huvudstaden bosatte Gjörwell sände sina vänner och gynnare

landsorten, vilka 2:enom dem finsko del av da2:ens mera intima ondits

av ofta nog rätt så ömtålig art. Stimdom ger också författaren uttryck

åt sina farhågor för indiskretioner, som kunde välla honom obehag, om
det skulle komma ut, att han vttrat sisr i vissa frås:or. De ämnen, som
beröras, gälla allting mellan himmel och jord, och under läsningen har

man intrycket av en kaleidoskopartad utsikt över det brokiga livet i det

dåtida Stockholm. Att hovet och dess nöjesliv här figurerar i förgrun-

den betingas av de faktiska förhållandena och av krönikörens kända
sympatier för konungens person. Det ger emellertid ett egendomligt

intryck att finna den herrnhutiskt sinnade lärdomspatriarken röja ett

lika påtagligt intresse för och en ingående kännedom om ej blott teater-

förhållandena i allmänhet, utan även för de små aktrisernas liaisoner och

amouretter. Såsom sig bör, innehålla väl särskilt breven till Warmholtz
litterärt nyhetskram. men eljes framstå icke särdeles de bokliga intres-

sena. Det är med en delvis ny Gjörwell, vi här göra bekantskap, en

Gjörwell, som saknar varken kvickhet eller gott humör och vars uppen-

bara aptit på denna världens gott och ont icke röjer någon som helst

malplacerad sentimentalitet. Den idyll, som eljes gärna omger begreppet

Gjörwell, har här förbytts i den luft, som andas av den vakne journalisten,

och den ledighet, med vilken han för pennan, ger honom enligt anmälarens

tanke avgjord rätt att räknas som en föregångsman pä brevstilens område.

Om man jämför den virtuositet Gjönvell utvecklar vid framförandet av

sina skildringar med den stela tungroddheten i den likväl några år yngre

Schönbergs tirader, skall man hnna. huru långt framom den förre står i

förmågan att tillgodogöra sig språkets resurser. En följd härav är

också, att den nu utkomna boken ej endast är läsbar utan även med-
ryckande rolig.



I



219

Oscar Patrik Sturzen-becker. Hans levnad och författareskap. Av
Otto Sylwa?i. (Pop. -vet. förel. vid Göteborgs Högskola. N. F.

XVI). Sthlm, Alb. Bonniers förl. 1919. 248 s. — 7: 50 kr.

Den första avdelningen (sid. i— 137) av prof. Sylwans arbete

kompletterar i sin koncisa koncentration en för några år sedan av Orvar

Odds sonson utgiven fyllig men planlös levnadsteckning. Den nya

biografiens värde ligger mindre i meddelandet av förut okända perso-

nalia än i den allsidiga belysning, som kommer detta växlande publi-

cistliv till del, tack vare Sylwans stora förtrogenhet med tidens press.

Det omfattande otryckta brevmaterialet synes ha varit jämförelsevis

mindre givande.

Av särskilt intresse är den omsorgsfulla utredningen av Sturzen-bec-

kers ställning i Köpenhamn och hans danska publicistik. Man läser

dessa sidor som en tragikomedi: den republikanske idépolitikern lånar

sig i sin brinnande skandinavistiska iver at en dynastisk privatspekulation

bakom den officiella diplomatiens rygg. — Bilden av den åldrande

enslingen i Villa Cansonetta"^ framträder här klarare än i sonsonens

personliga minnen.

Mot bakgrunden av den föregående kronologiska framställningen

behandlas i andra avdelningen Sturzen-beckers författarskap i tre

litteraturhistoriska längdsnitt: "Skalden- ; " Kritikern
;

-Följetonisten>^ (sid.

138— 240).

Sturzen-becker vann sin första litterära berömmelse genom »feuille-

tonen» i Aftonbladet undet iS3o-talets sista år. Att jämföra honom
med en om än aldrig så elegant nutida kåsör (s. 240) är kanske något

missvisande; genren är nu gammal, medan Orvar Odd har rätt till

banbr)'tarens ära. Och han framstår i Sylwans undersökning friare i

förhållande till sina utländska forebilder än man hittills antagit. Fram-
förallt ifrågasättes vikten av avhängighetsförhållandet till Jules Janin.

Mot detta skulle tala Sturzen-beckers tämligen kritiska uttalanden om
Janin samt den omständigheten, att han utbildat sin kåsörstil innan

denne blivit r}'ktbar som teaterkrönikör. I viss mån en tysk motsva-

righet till Janin är Börne. Honom omnämner Sturzen-becker med oin-

skränkt beundran, men som Sylwan framhåller saknar den svenske

aftonbladisten Börnes flammande patos. Frågan om den svenska följe-

tongens — och därmed hela den moderna tidningsstilens — förutsätt-

ningar är alltjämt öppen, beroende pä frånvaron av undersökningar om
denna genres uppkomst i de stora kuluirländerna och själva primär-

materialets svåratkomlighet i udändska tidningar. — Beträffande >>skizzen'^,

en hybridform av egentlig följetong och novellett, har Sylwan funnit

Sturzen-beckers omedelbara förebild vara den franska sociala tj^pskild-

ringen benämnd • Physiologie'^.

Det liberala genombrottet vid Oscar I:s tronbestigning kallade

pressens män till mer positiva uppgifter än den kritik, som firade sina

kvicka triumfer i de Orvar-Oddska Memoirerna- . Sturzen-becker kora

att bli skandinavismens främste publicist. Efter många och uppslitande

ansträngningar måste han resignera i kampen för sin storpolitiska utopi;
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hoppet att bli -något mera än blott och bart en --spaltfyllnadsfabrikör»

hade gått i kvav, skriver han till Hedlund 1859 (citat sid. 102). Och
han visade sig otillgänglig för den fömyejse i på samma gång ideell

och praktisk riktning, som liberalismen vid seklets mitt genomgick —
hans vän Hedlunds kraftkälla. Man får i Syhvans bok ett starkt in-

tryck av konsekvensen i denna utveckling och dess. tragik. Slutakten

i detta drama är de år han tillbragte i tillbakadragenhet i Hälsingborg,

utpekad som politisk avfälling av sin forna tidning Öresundsposten.

Man har hittills ansett, att dessa stilla är beteckna Sturzen-beckers

mognad som skald. Syhvan hävdar med rätta, att även diktarefis mest
vägande insats infaller tidigare; den är knuten till hans första diktsam-

ling, »Min fattiga sångmö \ 1844, med dess för dåtiden utmanande
realism och lediga verskonst i Heines tecken. Det är intressant att se,

att den åsikt, som ger företräde åt de senare årens oförargliga och
stillösa romanser och — visserligen mycket tilltalande — personliga lyrik,

ytterst emanerar frän Strandberg, vilken på äldre dagar stod oförstående

gentemot 1840-talets revolutionära poesi, sin egen och sina skaldebrö-

ders. Det vore på tiden att för Strandbergs del göra en omvärdering

motsvarande den Syhvan utfört vis-ä-vis skedena i Sturzen-beckers dikt-

ning.

Victor Svanberg.

Viktor Rydberg av Lisa Liitidh (Svenskar 12). Sthlm, Alb. Bonniers

förl. 1 91 8. 180 s. — 5 kr.

En populär framställning av Rydbergs liv och diktning har otvivel-

aktigt sitt berättigande vid sidan av Warburgs uttömmande biografi. Så-

som en lätthanterlig orientering skall ovanstående arbete säkerligen på
många håll bli välkommet. Ty de varandra snabbt följande nytrycken

av Rydbergs skrifter visa, att hans verk alltjämt är levande litteratur i

vida kretsar.

Författarinnan har gått till sin uppgift med kärleksfull beundran

för diktaren och människan. De längre diktverken äro vackert och

känsligt återberättade; sidorna om Singoalla låta läsa sig med utbyte,

även av den, som har Vetterlunds inträngande essay i minne. I de
biografiska partierna har däremot denna poetiska stil sina vådor. In-

ledningskapitlet ^Uppväxttiden» är en stämningsfull komposition, men är

den éxakt? Det går icke an att utan vidare använda personliga stäm-

ningsdikter som biograliska dokument. Aven annars blir det icke klart,

var fakta sluta och fantasierna börja. Man frågar sig stundom, om för-

fattarinnan haft tillgång till någon förut obegagnad traditionskälla; det

hade i så fall varit skäl att ange detta.

Det är i och för sig blott en förtjänst, att den föregående Rydbergs-

litteraturen .samvetsgrant utnyttjats. Men en något större urskillning

hade varit önskvärd. Från W arburg ha kommit med en del oväsent-





221

liga reflexioner, .som icke - vinna på att upprepas^ (t. ex. sid. 36 om
teaterrecensenternas sedvanliga ungdomlighet). Ä andra sidan tillspetsas

ofta föregångarens omdömen på ett sätt, som vittnar om en viss brist

på historiskt perspektiv. Lundh gör sig skyldig till ett alldeles miss-

visande överord, när hon kallar Rydberg >-den egendige uppväckaren av

skarpskytterörelsen» (s. 53). Den kategoriska värderingen (s. s.) av

Grundtvigs betydelse i sitt hemland och för Rydberg borde åtminstone

ha formulerats försikdgare. Ännu ett exempel på denna kritiklöshet!

Att försvara tendensen i Siste athenaren med diktarens egna ord i för-

ordet — citationeii ej angiven — om den katolska reaktionens excesser

är dock ett alltför enkelt cirkelbevis (s. 96).

Anmärkningar efter vetenskaplig måttstock få emellertid ej bli ut-

slagsgivande, om man än väntat sig mera av ett nummer i serien

Svenskar. Tagen utan dylika anspråk är boken som sagt en sympa-
tisk och intresseväckande levnadsteckning.

Victor Svanberg.

Dagboksanteckningar 1S81—iSSS af Fritz von Dardel. Sthlm,

P. A. Norstedt & Söners förf 1920. (6), 280 s., talr. illustr. i

texten. — 24 kr.

Med föreliggande del avslutas tillsvidare utgivandet av Fritz von

Dardels minnesanteckningar. Dessa, i mera regelbunden form påbörjade

1863, sträcka sig emellertid ända till i8qS, tre år före förf:s död, men
grannlagenhetsskäl ha givetvis ansetts lägga hinder i vägen för deras

ofTendiggörande redan nu. De pubUcerade anteckningarna utgöra

sammanlagt 7 delar, 4 under titeln ^Minnen», omfattande åren 1833

—

72, och 3 med titeln -Dagboksanteckningar» (1873— 85). Utgivandet

påbörjades 191 1.

De Dardelska minnena och de dessa illustrerande teckningarna äro

för väl kända och uppskattade för att deras sista fortsättning skulle påfordra

någon utförligare presentation. Här som förut följer man med nöje förf:s

i utmärkt svensk översättning meddelade framställning och har roligt åt

de många med älskvärd humor mer eller mindre karrikerade porträtten

av mer eller mindre berömda samtida. Reseskildringar från Italien och
Orienten m. m. upptaga i denna sista del ett rätt stort utrymme (c:a

100 sidor), vadan amatörer på dyhka även fä sin smak tillgodosedd.

Värdefullast är emellertid här som i de föregående delarna det person-

biografiska text- och bildmaterialet: omslutande sammanlagt över 50 år^

utgör det ett • panoptikon • av svensk societet, ämbetsmanna- och konstnärs-

värld, som i själva verket torde vara ganska enastående. Förfrs vidsträckta

personkännedom, skarpa blick för det karaktäristiska i typer och naturer

och fördomsfria uppfattning ha också gjort honom väl skickad att i ord
och bild återge och för eltervärlden bevara sin omgivning.

5. H—d.
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JKarl XII:s officerare» Biografiska anteckningar av Adam Lewcn-
haupt. D. I. Sthlm, Norstedt & Söners förl. 1920. St. 8:0. IV,

373 s. — 40 kr.

Bland historikerns skönaste uppgifter framstår den att åt minnet

återskänka längesedan hänsovne och bortglömda landsmäns namn och

bedrifter. Den odödlighet, som består i en plats på hävdens blad, för-

unnas i själva verket ett alltför litet fåtal, som för övrigt ofta endast av

slumpen beretts ett rum, vilket måhända, om en sträng rättvisa kunnat

skipas, med större rätt intagits av andra. Men omständigheterna kunna
föranleda, att även män, som var för sig ej betytt så mycket, genom
deltagandet i ett kollektivt arbete, bliva berättigade till ett allmännare

intresse. Dit hör ovedersägligen hela skaran av karoliner, ett namn
som för de flesta svenskar haft och väl ännu har en klang av särskilt

slag. Redan för hundra år sedan gav också sekelminnet av Carl XII:s

död anledningen tiil utgivandet av Ennes' »Biografiska minnen'^ över

denne konungs krigskamrater, ett arbete, som alltjämt skattats högt

som det enda i sitt slag. De brister, som vidlåda detsamma, ligga

emellertid i öppen dag. Då tillgängliga källor förbjödo tanken på en

fullständig förteckning av samtliga officerare, och endast de medtogos,

som dels 1709 råkat i rysk fångenskap, dels medföljt konungen till

Turkiet. Härtill lades väl en lista på dem, som fallit i strid under

tidsperioden 1700— 18, men denna erkännes även av utgivaren vara

mycket ofullständig. Ingen hänsyn kunde således tagas till de många,

som vare sig kvarstannat inom landet till försvar av rikets gränser eller

anställts vid de nyuppsatta regementena.

Med användande av det skiftande källmaterial, som huvudsakligen

riks- och krigsarkiven erbjuda, har hovmarskalken greve A. Lewenhaupt

sedan flera år tillbaka varit sysselsatt att utfylla dessa luckor och att

hopsamla förut okända data även rörande flertalet av dem, som redan

tidigare omnämnts av Ennes. Ehuru han sett sig föranlåten att ute-

sluta präster och civilmilitär personal samt tjänstinnehavare, som avgått

under fredsåren före 1700, har antalet biografier vuxit i en grad, som synes

hart när otrolig. Med kännedom om dåvarande härars relativa fåtalig-

het skulle man säkerligen ej vänta, att ensamt de svenska ofn«erarne un-

der ifrågvarande tid tilLsammanstagna utgöra en styrka av bortåt 20 000

man, vilket trots de påståenden i motsatt riktning, som framförts av krigs-

historici (se Nordensvans uppsats i Karolinska förbundets årsbok 19 16,

s. 130) tyckes böra förutsätta en fruktansvärd avgång även bort-

sett från följderna av den ödesdigra kapitulationen 1709. Det visar sig

också, att i detta antal ingå ej få udänningar, vilket just ej stämmer

överens med det populära forestitllningssättet rörande begreppet karolin.

Det säger sig självt, att uppletandet och excerperingen av ett så om-
fattande material utgör ett jättearbete, som vittnar om en stor flit och

verklig kiirlek till ämnet, och att ej minst identifieringen av namnen,
enkannerligen de utländska, måst valla stora svårigheter, helst dåtida

stavning lämnar mycket övrigt att önska i fråga om konsekvens. An-

skönt de av vederbörande själva använda namnformer begagnats i man
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av tillgång till autografer, har det därför måhända ej alltid varit möjligt

att undvika sammanblandning av släktnamn eller motsatsen. Om en

person för egen räkning begagnat så olika stavsätt som t. ex. Colbohm
och Kålbom, vill det också gott minne till för att genast igenkänna

samhörigheten. För att hävda denna hava talrika hänvisningar blivit av

nöden. Om de någon gång saknas, må det anses ursäktligt. Givetvis

gäller detsamma, om även själva listan på officerare skulle kunna kom -

"

pletteras. I den nyutgi\Tia genealogien över ätten de Geer förekom-

mer så t. ex. en kornett Leonard de Geer, som uppgives hava fallit

vid Klissow 1702, men som saknas i nu föreliggande arbete.

Greve Lewenhaupt har ordnat sitt material i en enda alfabetisk

följd, av vilken nu föreligger en första del, omfattande bokstäverna

A—K. Rörande var och en av de upptagna personerna meddelas i

män av tillgång på källuppgifter fullständiga meritförteckningar med ut-

satta data för befordringar och med listor på bevistade fältdrabbningar.

Men därjämte äro i stort antal medtagna notiser rörande föräldrar,

giften och barn, vilket bör bliva till gagn för släkthistoriker. Saken

synes väl i förstone mindre nödig, när det gäller adelsmän, helst hän-

Aisningar konsekvent äro införda till tabellerna hos Anrep, men en när-

mare granskning visar, att författaren i vidsträckt mått varit i tillfälle

att för officersfruarnas vidkommande rätta och fullständiga riddarhus-

stamtavlornas ofta felande eller oriktigt angivna data, vilket ställer för-

hållandet i ett annat ljus.

Mot arbetets uppställning böra så mycket mindre anmärkningar

framställas, som det ej kan förnekas, att den alfabetiska ordningen är

den enda, som erbjuder möjligheter att praktiskt utnyttja boken. Det
motsatta förfarande, som användes av Ennes och som gick ut på per-

sonalens inordnande under de olika trui)pförband, under vilka de hörde,

kan i varje fall ej rekommenderas, för så \-itt icke även alfabetiska re-

gister vidfogas, vilket hos sistnämnda författare icke var händelsen. Men
under förutsättning att en dylik oundgänglig hjälpreda utarbetas, måste

det å andra sidan framhållas, att truj^plistorna erbjuda åtskilliga förmå-

ner. Skulle -det lyckas att rekonstruera den svenska arméns och
flottans rullor för Karl Xll:s tid pä ett sådant sätt att däri allt efter

vederbörandes avgång upptogos senare tillkomna ersättare i respektive

tjänstegrader, vunnes näml:<i:en bland annat en ram. som möjliggjorde kon-

troll såväl på fullständighet som i många fall på enskilda uppgifters

riktighet. När det sålunda i Lewenhaupts arbete rörande några per-

soner utan angivande av utnämningsdatum kunnat uppgivas endast att

de haft anställning vid ett visst regemente i t. ex. kaptens grad, ligger

det nära till hands misstänka, att notisen någon gäng rätteligen hör

hemma under annan rubnk eller med andra ord att genom namnför-
växling eller dylikt en biografi sönderskurits i tvenne. Annars borde
väl i vanliga fall kaptenen haft någon skönjbar karriär bakom sig, som
kunnat spåras i fullmakter eller eljest. Men sådant lärer ej kunna
undvikas, om ej vid sidan av de utgivna meritförteckningarna uppgöras

meritlistor, vilkas betydelse för kännedomen om den dåtida nog sa in-

vecklade militära organisationen dessutom ej får underskattas. I själva

verket var nämligen tmppförbandens antal i Karl XII:s här under olika

16
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tider så stort och deras art och beskaffenhet så olikartad, att en utred-

ning härav i och för sig innebär en tacksam uppgift, som numera väsent-

ligt underlättats, sedan av sakkunnig hand i de senaste årgängarne av

Karolinska förbundets årsbok införts förundersökningar, vilka utgöra en

förträfflig vägledning vid mera detaljerade forskningar i de olika rege-

mentenas historia. Ehuru det synes anmälaren uppenbart, att en dylik,

redogörelse lämpligast bort utgöra arbetets inledning, till vilken de nu
utgivna biografierna och deras fortsättning anslutit sig som register, är

det naturligtvis ingenting, som hindrar, att den publiceras som bilaga

till dessa. På samma gäng som anmälaren således med gott samvete

kan gratulera författaren till hans vackra bok, bör denne ej förtycka,

att vännerna till hans litterära alstring utbedja sig än mera av hans hand
och att de utöver den annonserade andra delen motse en tredje, som
kommer att än ytterligare förhöja förtjänsten av det hela.

— u —

Göieborgssttideitter, Biografier saml. och utg. av Erland Lång-
strÖDL och Gustaf Stern. i. Göteborgs Högre elementarläro-

verks och Göteborgs Högre latinläroverks studenter 1S65— 191 7.

2. Realgymnasium i Göteborg 1865— 1886 och Göteborgs Högre
realläroverk 1885— 1918. Göteborg, X. P. Pehrssons (A. -B. Pehrs-

sons) förl. 1917, 1919. 320 s., 225 s. — 10, 10 kr.

Göteborgs latinläroverk räknar sina anor från storhetstidevarvet.

Grundat 1640 blev det fullständigat 8 år senare och hade 1663— 1721
sin egen byggnad av sten i hörnet av Kungs- och Västra Hamngatorna.
D.enna förstördes vid den stora branden sistnämnda år men nyuppfördes

på samma ställe och inrymde sedan i tvenne sekler Göteborgs gymna-
sium. Ar 1S26 fick - Svenska skolan > sitt hemvist snett emot vid Västra

Hamngatan för att 1 862 inflytta i den enkla men värdiga byggnaden vid

Hvitfeldtsplatsen. Det är till hugfästande av läroverkets sista förflyttning

från detta minnesrika hem till sitt nuvarande som föreliggande arbetes

första del sett dagen. Vid utarbetandet av denna framkommo emeller-

tid från flera hall uppmaningar att utsträcka de biografiska samlingarna

till att omfatta jämväl Realg}'mnasium i Göteborg (Schillerska skolan)

och Göteborgs högre realläroverk. Så tillkom arbetets senare del och

åstadkoms ^ett likformigt uppställt personhistoriskt arbete över alla dem,
som vid Göteborgs äldre skolor avlagt sin studentexamen».

Av utr}'mmesskäl begränsar sig matrikeln till de personer, vilka så-

som läroverkens egna lärjungar där avlagt studentexamen. Dessa upp-

tagas ' års- och klassvis, för ladnläroverkets vidkommande fördelade pa

den klassiska och den reala linjen, i den ordning de innehava i vår-

terminernas kataloger; de som avlagt examen först på hösten uppföras

ej särskilt. Vardera delen är försedd med alfabedskt namnregister.

Biografierna omfatta, utom födelseort, -år och -datum (ev. även

dödsår och -datum), uppgifter om examina, utnämningar och beford-
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ringar, medborgerliga förtroendeuppdrag, ledamotskap i lärda och vittra

samfund, studieresor m. m. dylikt, som är ägnat att klargöra vederbö-

randes ställning i samhället samt arten och omfånget av deras verksam-

het och intressen. Aven till familjeförhållanden tages hänsyn, i det

upplysningar om föräldrar, hustru, hustrus föräldrar samt barn bifogas

med angivande av år och datum för giftermål, hustrus och barns fö-

delse resp. död. Uppgifterna ha i de flesta fall meddelats av f. d. ele-

verna resp. studenterna själva; beträffande de övriga ha tillgängliga

tryckta källor eller församlingsböcker rådfrågats och till personerna i

fråga sänts korrekturavdrag, vilka i allmänhet återkommit kompletterade

eller godkända. Biografierna över avlidna ha i de flesta fall i korrektur

granskats av någon anhörig.

Av det sagda framgår, att arbetet till stor del är byggt på kolla-

boration av studenterna själva; huruvida utgivarna också, så\itt görligt,

kontrollerat primänippgifterna upplyses icke. Man får hoppas att de
sistnämnda i stort sett äro korrekta, men någon absolut säkerhet härför

finnes väl icke, då ju minnesfel och andra inadvertenser lätt kunna in-

smyga sig i fall, där dokumentariska uppgifter och data av en eller

annan anledning ej varit tillgängliga. Emellerdd synas utgivarna vad på
dem vidkommer förtjäna all heder av sitt arbete; att fel utan tvivel

kunna förekomma erkänna de oförbehållsamt i förordet. De stickprov,

anmälaren genom inhämtande av muntliga upplysningar eller vid jäm-

förelse med tryckta källor i några fall varit i tillfälle att företaga, ha
utfallit på ett för uppgifternas tillförlidighet g\^nnsamt sätt.

Ett önskemål, som vid ett personbiogratiskt arbete av det förelig-

gandes art kanske skulle kunna framhållas, är en efter \issa principer

företagen statistisk bearbetning av materialet. Det kunde vara av in-

tresse att i överskådlig sammanställning få upplysning t. ex. om samman-
lagda antalet studenter under en \iss period och antalet för varje sär-

skilt år, deras numerära fördelning pä ladn- och reallinje, deras gruppe-

ring efter examina och valda yrken, ålder \id studentexamens avläggande,

äktenskapsfrekvens m. m. dyl. Kn 50-årsgrupp studenter på detta sätt

statistiskt belyst skulle måhända erbjuda stoft' för reflexioner och slut-

satser av allmännare social betydelse utöver den enbart personbiogra-

fiska. Värdet och intresset av en dylik statistisk bearbetning bekräftas

av nedan anmälda arbete över Göteborgs Handelsinstituts elever, om
vilket anmälaren sedan ovanstående skrivits tagit kännedom.

S. H—d.

Matrikel öfvcr Göteborgs Handelsinstituts elever, i. 1826— 1885. Utg. af Axel AhlströDi, Göteborg, Hugo Brusewitz

boktryckeri 1918. XXIV, 210, (2) s., titelpl. — 10 kr. (i bokh.,

dir. rekvir. 8 kr.).

Avsikten med föreliggande arbete är, såsom utg. framhåller i för-

ordet, i främsta mmmet att samla och framlägga de data angående in-
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stitutets forna elever, som särskilt från läroverkets synpunkt äro av be-

tydelse. Utg., som icke är genealog av facket, har därför avstått från

att meddela en hel del uppgifter av rent personlig natur såsom gifter-

mål, avkomlingar etc. utom för de falL då de för arbetets specifika

ändamål varit av intresse. Däremot lämnas, i den mån sådant varit

möjligt, upplysningar om elevernas härkomst — särskilt fädernas yrken— förkunskaper, smdietid vid institutet samt senare levnadsbanor.

Till grund för det i arbetet meddelade materialet ligga dels den

skrivna matrikel, vars upprättande år 1858 föreslogs av ledamoten 1 Han-
delsinstitutets direktion grosshandlare Edward Dickson och som sedermera

av honom upplades från år 1826, då institutet började sin verksamhet,

till 1858 och \idare till utgången av år 1870, dels de därefter av läro-

verkets rektorer gjorda fortsättningarna. Dessutom hava begagnats ett

antal (delvis även av Dickson anlitade) otryckta källor, såsom Göteborgs

Handelsinstituts styrelses protokoll 1825— i88g, inskri\Tiingsbok, i vilken

eleverna fr. o. m. 1S57 egenhändigt inskrivit sina namn, handlin.c^ar i

Göteborgs handelsinstituts och i Handelsföreningens fullmäkti^^cs arkiv,

kyrko- och andra arkivalier o. s. v. Av tryckta källor hava bl. a. an-

vänts institutets kataloger (fr. o. m. 1875). Då detta primärmaterial

emellertid, enligt vad utg. meddelar, i mycket är ofullständigt, ha luckor

och ojämnhet i u})pgifterna ej kunnat undvikas; svårigheter ha även

vållats därav, att eleverna komma från vitt skilda trakter, i regel endast

en kortare tid stanna vid institutet och sedermera ägna sig åt levnads-

banor, där deras verksamhet ej så lätt kan följas.

Matrikeln är up];ställd efter år med genomlöpande matrikelnummer

(i— 1085) vid elevemas namn. I ett inledande kapitel, >^Ofverblick och
statistiska uppgifter'^, har det meddelade materialet bearbetats och sam-

manställts efter ovan ant}-dda huvudsynpunkter: man upplyses om elev-

frekvensen under olika perioder, om de bland eleverna representerade

göteborgssläkterna, om övriga elevers hemorter, om fördelningen av fä-

dernas yrken, om elevernas ålder, studietidens längd, elevernas senare

levnadsöden och verksamhetsorter, antalet kvinnliga elever. Sludigen

bifogas en förteckning ])å de firmor och affärsföretag, som grundats av

i matrikeln upptagna personer eller inom vilka dessa innehaft en ledande

ställning.

Som av titeln framgår avbrytes matrikeln med år 1885. Det hade

varit utg:s önskan att kunna framföra arbetet till början av 90-talet, den
stora brytningspunkten i läroverkets ut\eckling, men tid och krafter ha

icke medgivit honom detta. Man är honom tack skyldig för det re-

sultat som vunnits och delar hans förhopi)ning att det nyttiga och om-
sorgsfullt utförda verket dock på ett eller annat sätt må kunna fort-

sättas.

^. H—d.
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Matrikel över Sveriges privatanställda skogs- och flotinings-
fjänsteinän. Utg. av Sveriges Skogsägareföfbimd. Sthlm, A. -B.

Fahlcrantz boktr. 1920. 148 sid. — 5 kr.

Under det att om vissa klasser eller grupper av tjänstemän och

vrkesutövare sedan läng tid tillbaka finnas matriklar och andra biogra-

fiska arbeten, gives det äter andra, om vilka ytterst fä samlade uppgif-

ter kunna uppbringas. Särskilt gäller detta bruksvärlden. Visserligen

utgav S. Fahlroth år 1890 en Matrikel över tjenstemän vid Sveriges

jernverk och jerngmvor, som 1894 utkom i ny upplaga, men dels har

lång tid förflutit sedan dess, dels är huvudvikten icke lagd på skogs-

förvaltningen i detta arbete. Man kan därför säga, att Sveriges skogs-

ägareförbund, som särskilt känt saknaden av en uppslagsbok över Sve-

riges i enskild tjänst anställda skogsmän, genom förestående arbete sökt

fylla ett verkligt behov.

Matrikeln omfattar fyra huvudgrupper, nämligen: skogsägare och

virkesköpande industri, konsulterande skogsbyråer, flottningsföreningar

och virkesinmätningsföreningar. Inom den första gruppen har en geo-

grafisk indelning frän norr till söder tillämpats, inom övriga grupper

bokstavsordning. Om varje person meddelas dag och år för födelse,

examina, utmärkelser, tid för tillträde av nuvarande befattning samt post-

och telefonadress. Uppgifterna, direkt infordrade från respektive arbets-

givare, skulle dock av en van matrikelutgivare kunnat kompletteras och

justeras, t. ex. med ledning av statskalendern. Men dä efter allt att

döma detta endast är första upplagan av ett urbete, som utgives av en

så betydande sammanslutning som Sveriges skogsägareförbund, torde

grundade förhoppningar finnas, att kommande upplagor skola bliva ännu
bättre än den nu föreliggande.

G. I.

Sz^enska gymnastikens märkesmän av Gustaf Moberg. Sthlm

1920. 368 s. — 12 kr.

I tidskriften Fysisk Fostran har kapten Gustaf Moberg under åren

1914— 191 8 publicerat en del levnadsteckningar över svenskar, som an-

tingen varit Per Henrik Lings lärjungar eller också besjälats av samma
anda och därigenom bidragit till den svenska g)^mnastikens utbredning

både hemma och icke minst i utlandet. Dessa minnesteckningar hava
nu sammanförts och utökats till ett antal av 52 i förestående arbete.

Som sig bör ägnas den första skildringen åt Per Henrik Ling,

svenska gymnastikens skapare. Ling har så mänga gånger skildrats i

biografier både från litterär och gymnastisk synpunkt att föga torde vara

att tillägga, men författaren bjuder det oaktat pä en synnerligen läsvärd

teckning av den intressante mannen. Huvudsakligen var det militärer

som åtnjöto Lings undervisning, och av dessa finner man biografier av
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bl. a. von Heidenstam. von Vegesack, In de Betoii, Georgii och de

Ron, men även läkare såsom Liedbeck och Sondén vunnos snart för

Lings arbete. Till hans tidigare elever hörde även Branting, Lings när-

maste efterträdare som föreståndare för Gymnastiska centralinstitutet.

Över dessa m. fl. allt intill Törngren och den år 1920 avlidne doktor

Gustaf Zander, den mediko-mekaniska g}'mnastikens skapare, lämnas

väl skrivna biografier, nästan samtliga försedda med porträtt och en del

andra belysande avbildningar. Föiiattaren synes nedlagt mycket arbete

på anskaffande av uppgifter rörande födelseort och härstamning, på an-

förande av bibliografiska notiser och icke minst på omsorgsfulla källhän-

visningar under varje biografi. Då det ofta nog rör sig om i den bio-

grafiska litteraturen endast knapphändigt eller ej alls nämnda personer,

måste man vara författaren särskilt tacksam för det goda arbete han här

presterat. .
Ett fullständigt personregister gör även alla dessa uppgifter

lätt tillgängliga.

G. I.

Nyare genealogisk liiteratnr,

Sveriges riddcrskaps och adels kalender ig2i utg. av Claes

C:son Le7i>enJiaupt. 44:e uppl. Sthlm, Alb. Bonniers förl. 1920,

(6), 1501, (2) s. — 29 kr.

Med 2 8:e årgången 1905 övertog riksheraldikern greve Adam Le-

wenhaupt utgivandet av den Anrepska adelskalendern. Det frågades då

vid en anmälan i denna tidskrift, varför de två vid detta tillfälle existe-

rande adelskalendrarna icke kunde lära av varandra genom att taga upp
det' bästa hos konkurrenten. Så har skett och i tävlan har den Lewen-
hauptska kalendern avgått med segern — konkurrenten upphörde som
bekant med årgången loio — \ilket torde vara ganska förklarligt, da
den gamla vedertagna uppställningen bättre synes motsvara allmänhetens

smak och plats knappast kan finnas för mer än en kalender i vårt

land. Men många av den upphörda kalenderns goda uppslag hava

upptagits såväl av greve Adam Lewenhaupt som av hovjägmästaren

greve Claes C:son Lewenhaupt, vilken efter att under många är varit

medarl)etare, fr. o. m. 42:a årgången 19 19 övertagit det mödosamma
utgivarearbetet. Bland förändringar kunna följande nämnas. Avbild-

ningar av mera bemärkta adelsgods upptogos 1905, och i de senare

årgångarna hava ättemedlemmarnas inbördes släktskap klarlagts genom
kortare stamtavlor, register över ingifta personer införts och historikerna

reviderats. Redan 1906 började allmänna uppdrag att upptagas i större

utsträckning än förut och har denna utökning av kalendern givet gjort

den mera begärlig även för en nyfiken allmänhet. Men i detta fall

återstår nog ännu mycket att komplettera. Sa finnas t. ex. f. d. mili-
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tärer i nog så betydande industriella eller kommersiella befattningar utan

att ett ord namnes därom, och aktiebolagsnamnen äro på många ställen

ej fullt korrekta. Detta torde dock härleda sig från svårigheten att från

släktmedlemmarna själva erhålla nöjaktiga primäruppgifter. Kristiden

har ej heller lämnat kalendern oberörd. Så äro de färglagda vapnen i

de sista årgångarna utelämnade och priset har stegrats i högre grad än

sidantalet. Man nästan avundas danskarna, som hela tiden kunnat hålla

sin adels aarbog uppe vid dess föregående höga typografiska standard

och moderata pris. Men detta är obet}'dligheter och. förtager på intet

vis det goda intrycket av kalendern, som trots tidens demokradska
riktning är och förbUr en av våra mest rådfrågade handböcker.

G. I.

Adliga ätten Pauli (Paul von Xagerschigg). En släkts öden under
fyra århundraden 1500— 1920 berättade av James Pauli. Sthlm,

tr. i 500 numr. ex. hos bröderna Lagerström 1920. St. 8:0. XVI,

405 s., talrika tabb. och pl. — 45 kr.

Ånyo har den svenska genealogiska litteraturen riktats med en

ståtlig volym Ull de många, som under de sista årtiondena sett dagen.

Det gäller denna gång en av de på riddarhuset introducerade ätterna,

vars förgreningar således varit i det stora hela tidigare utredda och om
vars ursprung likaledes en stadgad tradition förefunnits, som i förelig-

gande arbete f. ö. bestyrkts. Men detta hindrar naturligtvis ingalunda,

att genom uppsamlandet av bevismedel och detaljuppgifter en rikare be-

lysning kan givas at såväl släkten i dess helhet som at de enskilda ätt-

medlemmarnas liv och gärning, och att följaktligen en utredning rörande

även en i det hela känd släktkrönika äger sitt djupa berättigande.

En första blick på jägmästaren James Paulis arbete ger ett synner-

ligen tilltalande intr}xk ej blott pä grund av den förnäma yttre utstyr-

seln, de väl utförda rcproduknonerna av vapen, aktstycken, herregårds-

bilder, namnteckningar och porträtt samt det vårdade trycket, utan även

genom de omisskänliga spåren av ett synbarligen omfattande forsk-

ningsarbete och en kärlek till ämnet, som ej skytt någon möda för att

från de synpunkter, som varit författarens, på ett mångsidigt sätt be-

lysa skildringens föremal. I vissa avseenden, såsom beträffande register

och tabellbilagor, torde boken överträffa allt vad som inom denna litte-

raturgren hittills sett dagen i vårt land. I ett särskilt bihang meddelas

uppgift ä dokument (och deras fyndorter), som äro ägnade att belysa

vissa framskjutna släktledamöters förhållanden, och ett icke ringa antal

dylika aktstycken äro där in extenso avtryckta, något som synes förtjäna

beaktande och efterföljd i stiillet för det alltför vanliga sättet att i själva

texten införa sådant bevismaterial, vilket är ägnat att förrycka samman-
hanget och genom den gemenligen ojämna förekomsten åstadkommer
disproportioner. Det kan dock redan i detta sammanhang framhållas,
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att författaren t}^\arr ej konsekvent fullföljt detta goda uppslag, utan

även i själva framställningen av ättens tidigare öden och i de genealo-

giska tabellerna instrött talrika aktstycken, som utan tvekan bort få sitt

rum i bihanget. Ja, man kan säga, att härigenom givits synnerligen

eklatanta exempel pä olägenheterna av ett slikt redaktionssätt, säsom dä

i biografien över Zacharias Pauli införts det av denne utfärdade morgon-
gåvebrev och t. o. m. hela den över honom hållna hkpredikan (med
facsimile av titelbladet!). Även i andra stycken kunna med fog gensa-

gor göras mot den använda tekniken. Saknaden av ett lämpligt be-

teckningssätt för de olika leden gör den egentliga genealogien särdeles

litet överskådlig, något som knappast helt kan avhjälpas genom befint-

liga översikter och register.

Det är emellerrid icke endast det nu påpekade, varemot berätdgade

anmärkningar kunna göras. Sådana giva sig själva rörande stora delar

av innehållet, vare sig man tänker på vad som återfinnes i boken eller

det som där förgäves sökes. Utan att kunna ingå på någon detaljkri-

tik har man tvivelsutan rätt att ställa sig ganska skepdsk gent emot
resultaten av de till synes ganska vittfamnande forskningar, som verk-

ställts rörande de äldsta generationernas förhållanden. Det måste fram-

hållas, att på fri hand gjorda miljöskildringar med ganska löst underlag

i verkligheten aldrig kunna ersätta bristen pä riktiga data och att ett

hopsamlat material mister en stor del av sitt värde, om det skall in-

pressas i en på förhand upi)gjord ram, som kanske alldeles icke rym-
mer vad man vill inlägga däri. I bada dessa hänseenden företer den
Pauliska släktboken t\-piska fel. Khuru författaren erkänner, att »en när-

mare personlig skildring • av de äldsta generadonernas liv »icke gärna låter

sig göra-> till följd av källornas bristfällighet, försöker han icke desto mindre,

att i kapitlet om -Paularnes lif och verksamhet i Österrike"^ framlocka »en

stämningsbild frän den tid, i hvilken de lefde, om deras verksamhet och

sysselsättning i stora drag och hvad de kämpade för i lifvet.^ Han tror

sig hava funnit stoftet till en sådan skildring i en redogörelse för den orts

historia, dar släkten nägon tid haft sitt hemvist, och går därvid så

långt tillbaka som till looo-talet, ehuru ättens sannolika stamfader om-
talas först så sent som 1523. Och då är att märka, att denne stam-

faders samhörighet med de svenska Pauli beror på den mer eller mindre
grundade vederhäftigheten av det »torde'>, vamied författaren beledsagar

sitt påstående om hans släktskap med senare generationer, vilken be-

styrkes endast av en hänvisning till den av författaren själv uppgjorda

stamtavlan. Aven rörande de närmast följande leden torde råda en

viss oklarhet. Gentemot den äldre, här accepterade uppgiften, att den
Wolfgang Paul, som jämte en broder och en brorson 1598 vunno riks-

adligt stånd, varit fader dll Zacharias, som 1625 fick svensk naturalisa-

tion, har åtminstone Jully Ramsay framfört en annan mening, enligt

vilken den sistnämnde var son till Hans Pauli och Veronika Zeneggin,

d. v. s. de personer, som enligt föreliggande bok skulle varit hans far-

föräldrar. Khuru det av de i föreliggande arbete meddelade döds- och

födelseår synes antagligt, att hon häri har orätt, står det å andra sidan

fast, att Ramsays uppgifter i övngt rörande familjen bort ägnas större upp-

märksamhet än vad tydligen varit fallet.
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Ett ej obet}'dligt iitrymTne användes av jägmästaren Pauli, för att

sannolikgöra sin släkts samhörighet med ätter av samma eller liknande

namn, som fortfarande hava sitt hemvist i Österrike eller Italien. För
ändamålet presenteras bl. a. en del sigillstampar, som emellertid hava

felet att delvis bära andra vapenbilder än den svenska släktens och dess

anherrars. Utan att ingå närmare härpå vill anmälaren blott erinra därom, att

i äldre tider enligt vanliga begrepp samma vapen väl kunna presumera

släktskap mellan personer med olika namn, men att namnhkheten, helst

när den som här återgår på en skäligen enkel prototyp, ej brukar till-

erkännas stort vitsord, när det gäller familjer med olika vapen. Att

undantag härifrän kunna anföras, skall dock icke förnekas. Den s. k.

finska grenen av släkten Pauli ger själv exempel härpå, då den i stället

för sitt eget antog det vapen, som användes av familjen Stjernkors. Detta

kan dock förklaras därav, att denna grens rätt att föra något vapen alls

får anses omtvistlig (se nedan).

Det torde ej minst genom släktens egna åtgöranden vara allmänt

bekant, att den äldre grenen av ätten Pauli eller den, som omfattar

samtliga nu levande manliga släktmedlemmar, under mycket läng tid

var utesluten från riddarhusets stamtavlor och således ej erkändes som
tillhörig ridderskapet och adeln. Förhallandet berodde därpå, att fram-

lidne generallöjtnanten AVilh. Maur. Pauli först några månader före sin

död legitimerade sin mångåriga förbindelse med sina barns moder. Den
handling, varigenom detta skedde, är för länge sedan överlämnad åt

offentligheten (se Bnizelii apotekarehistoria, N. F., 1878, s. 408 f.) och

har varit använd i den process, genom vilken hans descendenter slut-

ligen tillltvingade sig rättelse i ovanberörda stycke (se Stockholms dag-

blad 1890 "^712). Om denna celebra historia finnes i släktboken ingen

antydan. Datum för generalens äktenskap (1800 ^Vi) uteslutet,

hans hustrus första gifte är icke alls omnämnt, och egendomligt

nog äro blott två av hans erkända tre barn upptagna i genealogien.

Förfaringssättet tyckes vara utslaget för en konsekvent tillämpad regel

att endast tala gott om de döde, ty beträffande den s. k. finska grenen

möter ett liknände tillvägagående. Här går författaren dock längre och

inflikar direkt oriktiga uppgifter, när han påstår, att Anders Pauli d. ä.

var gift två gånger. Rätta furhållandet lär väl vara det, som omnämnes
i Palmschiöldska samlingen, där det heter, att denne Anders : hade med
en ofrälse ogift kvinna, Gertrud Isaksdotter, sonen Anders, major, och

två döttrar, gav sen denna trilla åt sin tjänare, Sigfrid Matsson, tog till

sig en piga, Elisabet Mattsdotter, blev gift, som efter hans död tlck

Peder Larsson i 1'iura". Strängt taget lärer väl under dessa omständig-

heter och enligt då rådande sedvänjor den finska grenen haft föga lag-

lig grimd att betraktas såsom tillhörande familjen, om icke sonen An-
ders genom egna förtjänster förvärvat sig en kunglig resolution att trots

sin oäkta börd ärva faderns frälsegods. Denna rätt gjordes honom för

övrigt stridig av den ovannämnda Peder Larsson, som av Anders sjiilv

kallas >-en lös karl% men i släktboken forses med adelskap av en i

övrigt okänd ätt Knagg.
Om sålunda vissa förhallanden i den Pauliska släktboken knappast

kunna sägas blivit på ett uttömmande sätt behandlade, finnas andra par-
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tier av boken, som man kunde önska något mera knapphändiga. Jag
syftar härvidlag icke sä mycket på den uppvisade härstamningen från

Harald Hårfager och Rollo av Normandie m. fl., eftersom en dylik ätte-

ledning ju får anses höra, om ej till de bevisliga verkligheterna, så dock
till de mera oskyldiga fäfängligheterna. Men däremot förefaller det,

som om en släktbok utan skada skulle kunna inskränka sig dll förhär-

ligandet av de redan hänsovne och iakttaga måtta, när det gäller de

levandes förtjänster. Nu upptager uppräknandet av författarens egna

och hans bröders meriter en tjugondedel av boken, \ilket i betraktande

av ättens ålder och medlemmarnas talrikhet knappast synes motiverat,

bortsett därifrån, att något också borde unnas kommande forskare för

att därmed utfylla eventuella fortsättningar.

I anslutning till det sagda må här givas rum åt en önskan, att

utgivarne av släktböcker måtte betänka, hurusom första villkoret för dem
att lyckas med sin självtagna uppgift att åt ätten skapa ett bestående

monument av verkligt värde måste vara en objekävitet, som gör det

möjligt för dem att behandla sitt ämne ur minsta möjliga egocentriska

synpunkt eller ungefär så som om det gällde en främmande släkt, för

vilken de fattat intresse. Endast då blir det möjligt att undvika frestel-

sen att hoppa över det som är obekvämt och att fylla ud, där det be-

höves, för att uppnå ett på förhand eftersträvat resultat. Att även om
denna grundbetingelse fyllts, det också fordras en del egenskaper där-

utöver för att åstadkomma ett helgjutet helt, är nog beklaghgtvis sant,

men får måhända ej alltför mycket framhävas, eftersom ju icke alla fa-

miljer inom sig kunna uppleta män av facket, och många släktböcker

bortsett från innehållet fylla en uppgift som mätare av bokkonstens höjd

inom landet och även på det sättet kunna göra sin nytta.

— u —
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Smärre meddelanden.

Av Ellen Fries' sedan länge i bokhandeln utgångna Svenska

kvinnor (del 2 av -Märkvärdiga kvinnorO föreligger 1920 en andra, av

Sigrid Björklund omarbetad och utgiven upplaga (Sthlm, Norstedt &
söners förl. VI, 470, (i) s. — 20 kr.). Då närmare tre decennier

förflutit, sedan arbetet tillkom, är det naturligt att detta i sin ursprung-

liga form icke i alla stycken kan motsvara forskningens nuvarande stånd-

punkt. Särskilt gäller detta trenne av de behandlade personligheterna,

Birgitta, drottning Kristina och Fredrika Bremer, rörande vilka en avse-

värd litteratur under den gångna tiden sett dagen. Dessa partier äro

också av utg. till väsentlig del nyskrivna. Därjämte har åt skildringen

av fru Nordenflycht och fru Lenngren ägnats något större utr}'mme än

i första upplagan, varemot fru Brenners biografi förkortats. De övriga

äro till innehållet i det hela oförändrade men, som det synes, genom-
gående stilistiskt lätt retuscherade. Huruvida av pietetsskäl det sist-

nämnda bort undvikas kan kanske ifrågasättas. Utg. synes, beträftande

de omarbetade partierna, samvetsgrant hava tillgodogjort sig den nytill-

komna litteraturen. Så ges av drottning Kristina efter tronavsägelsen

en betydligt fylligare bild än den Ellen Fries på sin tid kunnat lämna,

i det resultaten av Elof Tegnérs, C. Bildts, H. Rosengrens m. fl:s forsk-

ningar inarbetats i framställningen. För sin studie över Fredrika Bremer
hade Ellen Fries av tr}-ckta källor att tillgå, utom smärre uppsatser,

egentligen endast de av Charlotte Bremer-Quiding utg. självbiografiska

anteckningarna och breven; först iSn6 utkom Sophie Adlersparres och

Sigrid Leijonhufvuds epokgörande levnadsteckning, som sedan följts av

en rad studier och bidrag till belysning av de olika sidorna av Fredrika

Bremers personlighet. Aven Birgittalitteraturen har som bekant på senare

tider högst betydligt berikats med arbeten och studier av bl. a. T. Höjer

R. Steffen, K. B. Westman, C. Bildt, H. Schiick. Det är att hoppas

att boken, trots det dyra priset, även i sin nya gestalt skall vinna många
nya vänner till de gamla, den redan äger.

Bland bidrag till den svenska memoarlitteraturen 1920 märkes

Robert Dicksons Minnen (Sthlm, P. A. Norstedt & söners förl.

XII, 242 s. — 12 kr.). Efter några inledande släkthistoriska upplys-

ningar följa anteckningar från uppväxtaren i iS5o-talets Göteborg jämte

kortare karaktäristiker av några bemärkta medlemmar av släkten, varefter

förf. övergår till att skildra studiearen i Uppsala 1S60—65 och sitt in-
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träde på ämbetsmannabanan. Denna förde honom åren 1867—78 till

Skåne, där han gjorde sin tingstjänstgöring och där han bl. a. fick

följa handläggningen av det bekanta Tullbergska målet, utförligt skildrat

av landshövding S. G. von Troil i hans minnen. Efter erhållet förord-

nande som revisionssekreterare 1878 tillbragtes de följande åren ull

1888 i Stockholm; 18S3 erhöll D. förordnande som expeditionschef i

finansdepartementet, och hösten 1887 var han Sveriges ombud på soc-

kerbeskattningskonferensen i London. Ministärförändringen i febr. 1880
efter det uppseendeväckande stockholmsvalet hösten förut bragte för D.
framgången att förordnas att uppehålla landshövdingebeställningen i Öre-

bro län under den tid dess ordinarie innehavare, P. A. Bergström, var

ledamot av det nya statsrådet. Sedan den sistnämnde redan i sep-

tember s. å. utgått ur ministären och åter tillträtt sitt ämbete, blev D.

utnämnd till landshövding i Jönköpings län, varifrån han 1892 erhöll

transport till Malmöhus län. 1902 följde utnämning till överståthållare

i Stockholm. I sept. 189 1 valdes D. av Jönköpings läns landsdng till

ledamot av i:a kammaren.
Rörande sin verksamhet pä skilda områden inom ramen av denna

lyckosamma ämbetsmannakarriär meddelar förf. i särskilda kapitel min-

nen och erfarenheter. Frän de tio åren i Malmö och de åtta som
överståthållare ävensom från riksdagstiden flyta dessa givetvis rikligast

och erbjuda det största intresset. Malmöhus län befann sig under 1800-

talets sista decennium i en period av kraftig utveckling på olika om-
råden. Sockerbetsodlingen tog ett glädjande uppsxnng, nya municipal-

samhällen bildades, järnvägsnätet utvidgades, vägarna förbättrades, lasa-

rettsvården befrämjades o. s. v. Det saknades sålunda icke verksamhet

för en driftig och inidativrik länets hövding, och D. grep sig med energi

an med de olika uppgifterna. Stundom undgick han icke opposition^

så i sockerbeskattningsfrågan, där han förfäktade en höjning av skatten

i den mån industrien kunde bära en sådan, så i fråga om den nya, di-

rekta Malmö—Trälleborgsbanan, vars byggande som bekant förorsakade

åtskilligt missnöje på vissa håll. Det var vid ett annat järnvägsbygge

greV'e Fredrik Posse uppträdde så egenmäktigt, att länsstyrelsen ma.ste

förordna om åtals anställande, som hade till följd, att greven dömdes
till fängelse i tre månader. Den nya väglagen förorsakade länsstyrelsen

åtskilligt besvär med diverse utredningar. Som ordf. i styrelsen för

länslasaretten ställde sig D. i en viss opposinon till Medicinalstyrelsen^

i det han vid förslag dll lasarettsläkare förordade den mest meriterade,

såvida denne därjämte gjort sig omtyckt på det ställe, där han förut tjänst-

gjort. Den s. k. koleraukasen 1893 ogillades av D., som ansåg det

oriktigt att göra socknarna till enheter för epidemisjukvården i st. för

vissa större distrikt. Mot mul- och klövsjukan 1892 ingrep han verk-

samt, så ock mot lösdriveriet; till förstärkning av lantpolisen gjordes

början till en beriden poliskår, som vid de allt oftare utbrytande strej-

kerna blev till god hjälp. Om D:s andel i Akarpslagens tillkomst lämnas

några intressanta uj^plysningar. Från år 1804 dll 1902 var D. ordf. i

styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut, vars omorganisarion sistnämnda

år han såtillvida beklagar, som inrättningen därigenom s^Tites honom
förlora sin mer sjiilvständiga ställning med därav beroende initiativ.
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Slutet av anteckningarna från malmötiden ägnas bl. a. åt industriutställ-

ningen 1896, i vars st}Telse D. var ordförande och i vilken egenskap

han sökte verka återhållande på förefintliga tendenser att överskrida de

ursprungliga kostnadsförslagen.

Till sina politiska åsikter från början liberal övergick D. med åren

allt mer till en konservativ uppfattning, dock utan att intaga någon
skarpt utbildad partiställning. Han var bestämd motståndare till grund-

skatternas och indelningsverkets avskaffande; vad beträftår spannmåls-

tullarna, så erkände han >endast småningom och motvilligt> behovet av

sådana men var, sedan de en gång fastställts, övertygad om att de borde

bibehållas och motsatte sig ändringar såsom betänkliga och ledande till

ytterligare stridigheter. Som ledamot av kammaren följde han principen

att icke yttra sig i frågor som föranledde vidlyftig debatt och inskränkte

sig till att tala vid de tillfällen, då han som utskottsordförande hade att

försvara en åsikt. En viss reservation i fråga om opposition mot rege-

ringen ansåg han även sin ställning som förtroendeman böra ålägga

honom. Själv ofta insatt i tillfälliga utskott, var han ingen beundrare av

•dessa och ansåg i likhet med landshövding Lothigius att frågorna skulle

fått en bättre utredning i ett utskott av ledamöter från båda kamrarna.

Bland riksdagsärenden intresserade han sig särskilt för den kungl. pro-

positionen år 1898 rörande äkta makars egendomsförhållanden och

kunde som ordf. i tillfälligt utskott medverka till antagandet av det i

mångas tycke alltför radikala förslaget. Mot kraven pa utvidgad röst-

rätt ställde sig D. awåsande, särskilt mot dennas användande som bytes-

medel vid lösningen av försvarsfrågan. — Anteckningarna frän överståt-

hållartiden utgöra bokens avslutning. Vid D:s tillträde till ämbetet var

det förslag om upphävande av överståthållarens självskrivenhet som stads-

fullmäktiges ordförande under utredning, vilket 1904 blev lag. D. av-

styrkte förändringen såsom bl. a. bidragande till partibildning och parti-

stridigheter inom stadsfullmäktige; ett anbud av konung Oscar att avslå

lagförslaget ville han dock icke begagna sig av. Bland ärenden, som
varit före under förf:s ämbetstid, beröras bl. a. stadsfiskalsfragan, för-

flyttningen av rannsakningsfängelset och dettas tillstånd, ändring av upp-

bördsväsendet, diverse frågor i samband med stadens allmänna utveck-

ling, representationsfrågor, högtidligheter, furstars och andra besök m. m.;

ett särskilt intresse påkalla anteckningarna om storstrejken 1909 och
andra tillfällen, då polismakten ställts inför krävande uppgifter. Respekt

för lagar och författningar, ett fast men befogenheten ej överskridande

utövande av ämbetsmakten utan hänsynstagande till eventuellt missnöje

voro de principer, enligt \'ilka D. som överståthållare sökte rätta sitt

uppträdande.

Dicksons minnesanteckningar ha icke den klassiska memoarlittera-

turens fängslande egenskaper, men som en bild av ^ställningar och
förhållanden^, som delvis ligga den nu levande generationen nära, för-

tjäna de den intresserades uppmärksamhet.
,

Biskop J. A. Ekl^und har på Sveriges krisdiga studentrörelses för-

lag hopfogat ett par uppsatser och ett föredrag till en samlad bild av

Pontus Wikner (Sthlm 1919. 61, (i) s. — Kr. i: 75). Det omedel-
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bara intrjxket av. arbetet är, att förf. torde äga alldeles särskilda förut-

sättningar att ge den Wiknerbiografi, varpå vi länge väntat. Rent per-

sonligt skulle jag önska, att biskopen vände sin starka energi från Wal-

lins psalmbok till en uppgift, som borde vara lockande för en man med
hans estetiska och religionsfilosofiska intressen.

Det rent biografiska får i Eklunds bok föga utrymme — härvidlag

har Minnesblad av en tacksam vän mer att giva — belysande smådrag
äro dock inströdda, t. ex. de av förf. framdragna hyllningsdikterna till

^välgöraren^' Herman Nordberg med påtagliga impulser frän Tegnérs
Krigssång och Rydbergs Träsnittet i psalmboken.

Mest givande är utan all fråga slutkapitlet: Wikner såsom repre-

sentant för svenskt andeliv. Här tecknas med intuitiv säkerhet Wikners

förhållande till Schartau—Rosenius, Geijers personhghetsfilosofi, Hegels

abstrakta spekulation och Boströms idealism. Sin ställning till den sist-

nämnda har ju Wikner klart angivit i förordet till 'Om egenskapen och

närgränsande tankeföremål' (1880): »Vad Boström av mig väntade, blev

jag aldrig; huruvida, när jag blev något annat, detta andra var något^

som dugde, eller någonting, som genast skall sopas undan i kulturens

skräpvrå, det får framtiden utvisa.

Tider och omdömen växla. Då domprosten Linnarsson recense-

rade nyss cit. avhandling (Teol. tidskr. 1881), hoppades han, att Wik-
ner skulle komma till en ståndpunkt, som bättre än den här uttrj^ckta

överensstämde med den kristna tro. vilken såsom vi väl veta, är honom
själv dyrbar--

;
Biskop Eklund är vidhjärtad nog, att utan reservation be-

teckna Pontus Wikner som en bland de mest utpräglade av »dem som
i Sverige varit Guds utkorelses män».

H. W.

Under titeln Svenska inärkestnän (Sthlm, A. -B. Magnus Bergvalls

förl. 1919. (2), 43, 36, 44, 43, 37 s., 5 portr. — Kr. 7- 5°) har

lektor Elias Grip sammanfört fem kortfattade levnadsteckningar över

Olof Rudbeck d. ä., Urban Hjärne, Jonas Alströmer, Jakob Berzelius

och Samuel Ödmann. Då förf. synes ha tillgodogjort sig förefintlig

Htteratur (i detalj ha vi dock ej kontrollerat detta), då hans populära

framställning har stilistiska förtjänster och dä spridandet av kännedom
om förgrundsfigurerna i svensk lärdoms- och odlingshistoria är synner-

ligen behjärtansvärd, förtjänar den lilla boken beaktande av den kun-

skapssökande bredare publiken. — Av samme produktive förf. förelig-

ger 1920 en »livsbild-- av John Ericssofi (Uppsala, J. A. Lindblads

förl. 152 s., portr. m. ti. illustr. — Kr. 5: 50), utarbetad på grundval

av tidigare levnadsteckningar såsom W. C. Church's, Cl. Adelskölds,

T. Säves m. fl. och med begagnande av brev, anteckningar och tid-

ningsartiklar, som ställts till förf:s förfogande av fru Sophie Ehvorth.

I fråga om John Ericssons härstamning har förf. emellertid icke upp-

märksammat H.
,
Lagergrens utredning i io:e årg. av Personhistorisk

tidskrift, där .släktiedningen föres tillbaka ända till början av 1600-talet.

Även denna bok torde finna sin publik, .så mycket mer som John Erics-

son och hans verk alltid i hög grad förmått fängsla svensk ungdoms
intresse och fantasi.
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— Av det av E. T. S.- Lund under medverkan av C. Chr. An-
ders en utgivna stora verket Danske malede Portrceter. En beskrivende

Katalogs D. I: H. 5— 8, 2—10, innehållande över 1,000 bilder, de

flesta i IjustrAxk, fmnes ännu ett begränsat antal exemplar kvar. Priset är

695 kr. för hela verket; de olika delarna kunna erhållas separat. In-

tresserade kunna vända sig till distributören för Sverige herr N. V.

Hdgström^ Råsunda, allm. telef. Råsunda 193.
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Notiser.

Personhistoriska samfundet

-sammanträdde tisdagen den 14 dec. kl. 8 e. m. "å restaurang Riche

i Stockholm, varvid fil. dr Verner Söderberg höll ett intressant

föredrag om »Artur Hazelius' förfäder». Efter föredraget följde

5exa och samkväm.

Frågor,

Undertecknad, som för Hamiltonska släktföreningen utarbetar en

levnadsteckning över fältmarskalken Gustaf Da\id Hamilton (f 1699,
d. 1788), är tacksam för varje meddelande om i privata arkiv befint-

liga brev från fältmarskalken och hans närmaste eller annat honom an-

gående källmaterial.

Gunnar Carlquist.
Förste bibliotekarie, Lund.

Vore tacksam fa veta, om någon kan meddela, var ett porträtt av

frih. Rutger Maclean (f 18 16) finnes. Svar till

Greve Augustin E/irensviird.

Liatorp. Hälsingborg.



-r

JJ,. Tio»; V : H • .4

'



239

Insända böcker.

Från A. -B. M. Bergiualls förl StJilm:

Grip, Elias, Svenska märkesmän. Kortfattade levnadsteckningar. Sthlm

1919.

Från Alb. Bonnier:

BoRELius, Hilma, Carl Gustaf von Brinkman. En ungdomsbiografi från

vänskapssentimentalitetcn.s dagar. Sthlm 1Q16.

Carl Gustaf von Brinkman under diplomatären 1792— 1810. Sthlm

1918.

LuNDH, Lisa, Viktor Rydberg (Svenskar 12). Sthlm loiS.

Sylwax, OiTO, Oscar Patrick Sturzcn-Becker. Hans levnad och för-

fattarskap. (Pop. vetensk. föreläsn. vid (jbgs högsk. X. F. 16.)

Sylwan OiTO, E^n Stockholmskrönika ur C. C. Gjörweils brev. Med
en inl. utg. Sthlm 1920.

Från H. Carlsons bokh.. Linköping:

Westling, b. Gottfrij) W., Ur Linköpings stifts historia 1593— 1843.

Linköping. 1919.

Från H. Gcher:

Forsstkand, Carl, Sven Rinman. Minnesteckning till 200-årsdagen av

hans födelse, på ui)i)drag av Jernkontoret utarb. Sthlm 1920.

WiGERT, Viktor, Erik Xl\', hans sinnessjukdom. Historisk-psykiatrisJc

studie. -Sthlm 1920.

Från C. W. K. Gleerups Lund:

Bellander, Ulla, Ur hävden och minnet. Från Skåne och dess hu-

vudstad. Lund 19 19.

Lundgren, Karl Hjal.mar, Konsul N. Persson. Lund igio.

Reuterdahl, Henrik, Arkebiskop Henrik Reuterdahls memoarer. L^^^S-

av L. Weibullj. Lund 1920.

Från X. J. Gunipcrts bok/i.^ Göteborg:

Fröding, H., Berättelser ur Göteborgs historia under frihetstiden. Gbg
1919.

Från y. A. Lindblad, Cppsala:

Elmbi.ad, Sigrid, Jenny Lind. En livsstudie. Upps. 1920.

Grip, Elias, John Ericsson. En livsbild. L'pps. 1020.

Holmberg, Teodor, Tidsströmningar och minnen. Ups. 191S.

17

—

200ö':i7. rcrso/tJ:ish'nsk iidskrifi ii^jo.





240

Frän P. A. Norstedt & Sö.uer:

Dardel, Fritz von. Dagboksanteckningar 1S81-1885. Sthlm 1920.

DicKsuN. RoiiF.RT, Minnen. Sthlm 1920.

Fries, Ellex, Svenska kvinnor. 2:a omarb. uppi. ntg. av Sigrid Björk-

lund. Sthim 1920.

Hedwk; Elisabeth Charlottas dagbok. 4. 1793— 1794, Öfvers. af

Cecilia af Klercker, f. Lewenhaupt. Sthlm 1910.

Herodotos' historia. Övers, av Claes Lindskog. Förra delen: i:a

—

4:e boken. Senare delen: 5:e— Q:e boken,' Sthlm 1020.

Lewenhalpt, Adam, Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar, i.

Sthlm 1920.

ScHicK, Henrik. Messenius. Några bilder ur Vasatidens kulturhistoria.

Sthlm 1920.

Schönberg, Anders, Bref till bergsrådet Adlerwald utg. af Sam Kellin.

Med biografi öfver Schönberg samt personregister af O. Wieselgren.

Sthlm 1920.

W.tRN-BuGGE, Ei.iSAi^ETH, Eu gammal herrgård. Baldersnäs. Carl

Fredrik \\>ern. Familjepapper ur Baldersnäs arkiv. Sammanförda
och utg. Sthlm 1920.

Frän Sieriges kristI. siiidcntrörclscs fört.:

Eklund, J. A., Pontus Wikner. Sthlm 19 19.

Frun Sveriges skogsägareförbiind:

Matrikel over Sveriges privatanställda skogs- och floitnings-

TjANSTEMÄN. Utg. av Sveriges skogsägareförbund. Sthlm 1920.

Frän ]]ä/ilströni & Jlldstrand

:

Eki>.mann, Xii^s, August Strindberg. En kämpande och lidande själs

historia, i. Frän Klara skola till röda rummet. 2. Genom skärs-

elden till korset. Sthlm 1920.
jACoj;>n\, Esther, Hedvig Taube. En bok om en svensk kunglig mätress.

Sthhn K) 1 9.

M.ANDi. Martin, Vid Nikolaus I:s hov. En t)sk läkares levnadsminnen.

Bemynd. övers, fran tyskan av Amalia Fahlstcdt. i— 2. Sthlm

1920.

Frun rietor Aströnts förl., Härnösand:

K Ai.i >i kntus, Go ri FRiD, Blad ur Härnösands historia. Sami. Härnö-
sand lOK).

Frau for/.:

J«>HNS">(>N, Tkhr, Anteckningar om Knislinge socken i Kristianstads län,

'rrelleborg i()2o.

B.M 1.1. Jv\iK>. Adliga ir.ten Pauli (Paul von Xagerschigg). En släkts

oden under fyra århundraden 1500— 1020, Berättade. Sthlm 1020.
PiKA. Mi.rKi». Esbjörn ."^krivare till Xäs. Linköping 1910.
PiRA. Sh.i KD, Nurra Vedbo härad ar 1542. Bidrag till en ny beskriv-

ning över häradet. Tranas 1050.





24 i

PERSON-REGISTER.')

Adler, släkten. 173.

Adlerfelt, Gustaf. 58.

Adlerwald, bergsråd. 217.

Agardh, Emilia. 35.
Agreli, Johannes, kyrkoher-

de. 84.

Ahlström, Axel. 225.

Ahmed Refik. 161.

Alanus, Abraham, professor.

84.

Almquist, H., professor. 161.

>
J. Ax. 39, 53. 80.

Alstedt, Elisabet Charlotta.

35.
' Per, prost. 35.

Ameen, Georg Fredrik. 201.

Aminoff, Joachim, överste.

Andersdotter. Märta. 32.

Andersen, C.*Chr. 237.

Andersson, Adolf. 18.

> Dorotea Sofia.

55.
» Erik. 196.

Andréen, Johan Aron, gross-

handlare. 24.

Annerstedt. Clara Dorothea.
188.

Arndt. Ernst Moritz. 181.

Arnell, Israel, borgmästare.

184.

Arp, Karin. 191, 193, 194.

von Asken. Hans, 140.

von Asp, P. O., envoyé. 17S.

Aspelin. Eliel. 46.

van Attendoren, Gotschalk.

142.

> > Heyneke.
142.

> > Johannes.
142.

» > Konrad,
rådman.
142.

> > Ludvig,
rådman.

142.

von Attendoren, Volmar,
radsherre. 142.

Ausén. Annica. 1S8.

» Swen. lektor. 188.

Baatzman, Laurenz. 13S.

Hacke, J. A., kyrkoherde. 52.

Bieckstrum, Arvid. 37.

Bagge, Fredrik, prost. 52.

^ Fredrika. 52.

Barck. Lovisa Albertina. 203.

Bask, E. J. 47.

Beckman, Karl. 74.

Beijer, A. 61.

\an der Beke, Johan. 133.

Bellijn, Sven, radman. 149.

Bengtson, Helge. 196.

Berg, Arvid Olofsson, slak-

tare. 57.
> Tor. 156.

Berghel, Alfred. 57.

Bergström. Fredrik Severus.

assistent. 35.
> Johan Jakob. iSo.

» Richard, biblio-

tekarie. 35,36.
> WalboTg. 1 80.

Berkhof, Daniel. 134.

> Henrik. 134.

> Herman. 134.

> Johannes. 134.

Johannes, borgmä-
stare. 133.

? Johannes, rådman.

142.

> Rotger. 134.

Tilo. 134.

von Bildstein, Christ. Kon-
rad, överste. S3.

Bissniark, Gereke. 139.
> Johannes. 139.'

> Johannes, borg-

mästare. I 34,

139-

(Bielke), Birgitta Sten=dot-

ter. 104.

(Bielke), Knut Stensson.

103. .

5 Sten Turesson.

104.

Bjcirck, Elias Daniel, pro-

fessor. 16.

> (iustaf Daniel, bi-

skop. 16.

Björkman. Erik. 172.

> Göran, doktor.

189.

Hj. 174.

Biörns-on, Anders, major.

108.

Blaw. Peter. 142.

Tideke, rådman. I42,

von Blessingh, Anna Lovisa.

53-
> > Johan Adam,

major. 53.

> » JohannaChri-
stina. 53.

Blix. Magnus, borgmästare.

I

184.

> Maria Margareta. 21.

I

von Blixen, Conrad Christ..

I
generallöjtnant. 206.

van Blokland, \V. A. B. 173.

Blom från Luggude. släkten.

173-

Bloom, Gustaf Carnot Alex-

ander. 173.
Blöcker, Claus. S.

Boéthius. Bertil, fil. d:r. 64.

80.

Bolin. E. G., bokbindarål-

derman. 48.

Bonde. Birgitta Tordsdotter.

105.

> Brita Christina. 83.

Borelius, Hilma. 67.

Borgstcdt. Gustaf, kyrko-
herde. 52.

Bournonville. Paul. apote-

kare. 188.

Brachel, Hans. 196.

Braf. Kerstin Larsdotter. 155.

') -Utarbetat av (i. E

lS~'J00337 . Personhisiorisk tidskrift iq^o.





^4^

Brag, C. J. 52.

Brakel, Folke. 135.

> Folquin, borgmästa-

re. 133-
» Johannes. 134.
> Otto. 134.
> Tidike. 134.

Branzell, Bengt, bergsmeka-
niker. 35,

> Emanuel, kapellpr.

35-
> Kristina Gustafva.

35,
Brasche, Herman, rådman.

143-
> Klaus, rådm. 143.
» Nikolaus. 143.

Braun, släkten. 173.

Bredberg, släkten, 173,174.
Bremen, Hans. 197.
Brenner, Elias. 46.

> Sophia Elisabet.

46.

Bring, Samuel, E. 58.

Bromander, C. V., kyrko-
herde. 32.

de Brun, Frans. 132.

Broms, Karin Larsdotter. 39.
Bundsen, Christian, hand-

lande. 52.

Byttner, Magnus, S2.

Bårman, Karl Olofsson, borg-

mästare. 1 84.

Bär, Johan, överste. 83.

Bölia, Märta Nilsdotter. 19I,

192.

Calmes, Dorothea. 8, 14.

> 'Hans. 8.

> Maria. 15.

Carlberg från Värmland,
släkten. 37—55.

Carlberg, tullinspektor. 21.

> Anna Maria. 21.

Carlén, Johan Gabriel. 203.

Carlquist, Gunnar, i:e biblio-

tekarie. 238.

Cederström, Gustaf. 77.
> R., frih. 80.

Chesoecopherus, Nils, pro-

fessor. 3, 4, 209.
Claesson, Olof. 2, 3.

Crispin, Alvin, I41.

> Ertman. 14I.

» Johannes. 141.

> Seghebode.Tädman.
141.

Cruus, Jesper Andersson,
landshövding. 82.

Dahlbergh, Erik greve. 1 73.

Dalgren, L. E. iSi.

Dandenell, A., kamrer. So.

von Dardel, Fritz. 221.

j > H. L. 62.

Dassau, Adamina Fredrika

Lovisa. 203.

van D even ter, Markvärd,
borgmästare. 138.

Dickson, Robert. 233.
Didriksson, Clemet. 197.

Diekn, Broder Jönsson, borg-

mästare. 13g.

Dimming, Karl Fredrik, kap-
ten. 83.

Dorph, Sven. 75, 168.

van derDussen, släkten. 173.
Duker, Claus. 197.
van Dyck, Jacob, burggre-

ve. 5.

Dän, Jöns Pedersson, borg-

mästare. 137.

Edh-släkten. 174.

Ehrenlund, Christina. 85.

Ehrenström,
J. A. 167,

> Marianne. 166.

> N. F., general-

fälttygmästa-

re. 167.

Ehrensvärd, Augustin, gre-

ve. 238.

Ekdahl, Jonas, kvrkoherde.

84.

Ekebom, Adolf Wilhelm,
prost. 52.

> Anders Benja-

min, rådman.

52.

> Olof Andersson,

domprost. 51,

van Eken, Hans. I40.

Eklund, J. A. 235.
> Oscar. 183.

Elgenstierna, Gustaf. So, 171,

172, 174.

Elmblad, Sigrid. 168.

Elofsdotter, Anna. 34, 35.
Enander, Mauritz, redaktör.

183.

Engelbrekts-släkten från

Kälkersrud. 173.
Ericsson, John. 236.

Eriksdotter, Kerstin. 3.

Essen, Åke \V. 166.

Estenberg, släkten. 152—
155-

Ewald, Sigfrid. 174.

Falk, Kristina. 33.
Fistulator, släkten. 5—31.

Fleetwood, G. 5.

> Lars Harald
Adolf, frih.

29.

Fleming, Arnold, rådman.

143-

Florell, And., pastor. 48.

Florin, Johan, komminister.

33.
> Märta Johanna. 32,

33, 35-
Florinus. Henrik Mathice.

kyrkoherde. 84.

Flygare, Axel. doktor. 199.
» Edvard. 200.

Flygare-Carlén, Emilie. 199.
Fogelklou. Emilia. 211.

Forsberg, Johan, prost. 27.

> Johanna Elisa-

beth. 27.

Forsell, Anna Gustava. 35.
> Anna Lisa. 35, 36.

» Gustaf, rådman. 35.
Forsstrand, Carl. 74, 174.

175.
Friberg. H. 84.

Fries. Ellen. 233.
Fris, Tideman. borgmästare.

133-

Fr\-xell, släkten. 172.

Fröding, Gustaf, skald. 35,
36.

> Gustaf Ferdinand,

löjtnant. 35.
> Jan, brukspatron.

35-

Geijer, släkten, 172.

> Bengt Gustaf d. ä.,

brukspatron. 53.
> Christina Engel. 53.
> P. A. 172.
> Sara Maria. 35.

von Gerber, Tage. 70, 172.

Gest, Görgen. 139.
> Werner, borgmästare.

139-

Geysmar, Arnold. I41

> Gottschalk. 141.

> Hans. 141.

> Heinrich, kyrko-
herde. 141.

> Helmich. 141.
> Helvig. 141.

> Johannes, rådman,
140.

> Peter. 141.
> Tideman. 141.





243

Gjörwell, C. C. 217.

Glad, Michel Larsson, post-

mästare. 149? 150-

Grauers, Sven. 163.

Greveroden, Alf, borgmästa-

re. 134.

Alf. 135.
» Evert, rådman.

138, 143.
» Heinrich. 134,

136.

> Jakob. 134.

» Ludvig. 135.

> Peter. 134.

Griese, Anna Margareta. 18S.

> Magnus, borgmästare.

188.

Grip, Elias. 64, 236.

(Griphufvud), Al'::;ot Magnus-
son. 93, 102.

Grote, Gobelinus. 134.

> Hannekin. 134.
> Henrik, rådman. 143.

> Johannes. 134.

Grotte, Albert, borgmästare.

134-

Grubbe, Johan Karl, över-

ste. 83.

Grönwall, Y. W'., hovrättsråd.

80.

Gullberg, Hjalmar. 68.

(Gumsehufvud), Gustaf

Karlsson. 104.

de Gustrowe, Tideman. 140.

Gylleucreutz, Albert, kapten.

83.

(iyllenspels,' Svante Reinh
,

överstelöjtnant. 83.

Hagström, Hilda Dorothea.
201.

> N. V. 237.
Hall, B. Rud., lektor. 176.

Hallerman, P., kandidat. 162.

Hamberg, Edla. 174.

Hambraeus, Olof, borgmä-
stare. 184.

Hamilton, Gustaf David, fält-

marskalk. 23S.

Hammarström från Dalarne,

släkten. 173.
Hamn, Anna Lisa. 35.
Hansdotter, Anna. 3.

> Kerstin. 3.

Hansson, Claes. 3.

» Sven. 3.

Haquonsson, Magnus, ridda-

re. 143.

Hauch-Fausböll, Th. 71.

Hedar, Sam. A:sou. 198.

van Heden; Arent. 133.
* > Henrik, borg-

mästare. 133.

Hedman, Kristina. 35.

von Heijne, adl. ätten. 173.
> » Lennart. 173.

Heinrichsdotter, Cecilia, ii.

Heinrichson, Jiirgen, räds-

förvant. ii.

Hellström, L,, k. sekreterare.

15, 16.

Henriksson, Hans, borgmä-
stare. I, 3.

> Karl. 198.

Herlenius, Emil. 155.
Hermanshultssläkten. 82.

Hierta, Anna Maria. 22.

> Lars, kaptenlöjtnant.

22.

Hiidebrand, E., riksarkivarie.

I, 80.

> S.. fil. d:r. So,

199.
Hillgren. Bror. 78.

Hjärne, H., professor. 161.

Holm, T. 147.

Holmberg, Anton. 75.

Holmström, Maria. 16S
Hoppener, Claus. 139.

> Detlef. 139.
> Hans. 139.

> Johannes, borg-

mästare. 139.

Horn, Arvid Bernhard. 163.

» Hinze, rådman. 143.

> Karl Henriksson. 192.

Hult, Karl. 173.
> O., med. doktor. 1,

173-

HuItman,Charl. Lovisa. 18S.

> Magnus, inspektor.

188.

Humble, Gustaf Adolf, bi-

skop. 85.

Hummel, släkten. 173.
> Hans, borgmästa-

re. 53-

Hvitfeldt, J. A., häradshöv-

ding. 22, 24.

Hiilphers, Maria. 29.

Häger, Anders. 14.

Hökeflycht, Beata. iio.

> Christopher.

IIO.

» Margareta, iio.

> Olof Jöransson.
109, no.

Indebetou, Govert. 67, 80.

Jansson, Mårten, tullförval-

tare. II.

Jensen, A., doktor. 183.

Ternsköld, Johan, kapten. 83.

ijosten, Catalena. 6.

ljunbeck, Theodor, kyrko-
herde. 84.

Jönsson, Lars, kamrerare. 4.

Kagge, Erik, ståthållare. 82.

Kallendorp. Bertold, råd-

man. 143.

Kanscen, Everhard, rådman.

135-
> Evert, rådman.

142.

Karlberg, Gustaf Tiodolf,

komminister. 173, 207,

20S.

Kastorp, Michel. 143.

Kempenfelt Jonas, överste.

83-

Key, Ellen, 65.

Kijl, Kurt, amiral. 82.

> Söffin, ståthållare. 82.

Kitz, Christopher, bagare.

108.

> Katarina. lo8.

> Margareta. 108.

Kleberg, Johan. 69.

Klemming, G. E. 76.

Kleneberg. Johannes. 136.

Knuss (Knutsson). Maria. 13.

Kock, E. I, 145, 210.

Konow, John. 173.

von Kothen, C. A. 79.

Krantz, C. 160.

Krok, Gustaf, major. 83.

Kronberg, släkten. 1 73.

Krook, Hjalmar. 174.

Kruse, Sigvard Algotsson,

ståthållare. 82.

Kruze, Gyzc. 133.

Kugelberg, Johan Olof, hä-

radshövding.

55-
> Kugelberg, Wil-

helm, överin-

geniör. 37, 55-

> Wilh. Magnus,
häradshövding.

55.

(Kuse), Erik Karlsson. 107.

Kiihn, Anna. S,

van Kyren, Egard. 93.
> » Lyder. 93.
i > Mekthild Lyders

dotter. 102.
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Lagerberg, S.C.A.P:n. 173,

174.

Lagerbielke, P'ran5. 9.

> Johan Eugeni-
us. 9.

> Ratke. 9.

Lagerlöf, Daniel, reg.-skri-

vare. 35.

> Daniel Johan, kyr-

koherde. 35.
» Erik Gustaf, löjt-

nant. 35.
> Selma, fll. d:T. 35,

36.

Langetwe, Anna Har«iers-

dotter. II.

> Harder Söff-

ringhson,kan»-

rerare. 1 1

.

l^rsdotter, Elin. 2, 4.

> Karin. 4.

Larsson, Lars. 2.

> Per, mästersmed.

34.

Laurin, Johan, överste. 83.

(Lejon), Algot Brynjulfsson,

93> 95-

> Knut Brynjulfsson.

95.

(Lejonansikle), Anund Jons-
son. 93,
104.

> Arvid Benkts-

son. 105.

> BenktArvids-
son. 105.

> Eliana Ar-

vidsdotter.

105.

» Ingeborg .A.r-

vidsdotter.

105.

> Kristina A-
nundsdot-
ter. 104.

Leijonhufvud, K.K:son. frih.

162.

» S. A., presi-

dent. 62.

> Sigrid. 164.

Lemnius, släkten. 173.

Lenngren. x\nna Maria. 32
-36.

> Carl Peter, kom-
merseråd. 33,

35-

Leufvén, Edv. 77, 1S2.

Lewenhaupt. Adam, hovmar-
skalk. 60, So,

223.

Lewenhaupt, Adam Ludvig.

59-
> Claes C:son.

172, 228.

Levertin. Alfred, med. d:r,

56, 57.

Lillie, Johan Abraham, över-

ste. 83.

> Peder, öv.-löjtn. 83.

Lilliehöök, E. B:son. 83.

> Gabriel,löjtnant.

» Måns Bengtsson.

ståthållare. 83.

> Virginia Chri-

stina. 83.

Lind, Jenny. 75, 168.

Lindhagen, Carl. 183.

Lindormsson Grytegjutare,

Claes. 2, 3.

Lindqvist, Anders, inspektor.

22, 23, 24.

Lindström, Edh-släkten. 1 74.

> Turegårdssläkten.

174.

van Loo, Enneke, riddare.

141.

> > Henrik, riddare.

141.

> Henrik, rådman.

141.

* > Johannes, råd-

man. 141.

> Landolf. 141.

» " Markwart, ridda-

re. 141.

I>orich, Sören. 14Q. 150.

Lovisa L lrika, drottning. 164.

Lund, David, biskop. 85.

> E. T. S. 237.

Lundh, Lisa. 220.

Lundberg, Bengt, lektor.

162.

Langström. Erland. 224.

Lörenberg, Engelke, borg-

mästare. 1 38.

iMaclean, Rutger, frih. 23S
Malm, i Jakobsta-d, släkten. 1

174.

Malmsköld. Casper. överste.

83-

Malmstedt, Anders Magnus,
läroverksad-

junkt. 32.

> Magnus, profes-

sor. 32,33o5-
iMannertelt. ätten. 174.

I

Mannerheim, Carl (nistaf

I Emil, frih. 174.

Marggraff, vice pre&ident. 48.

A. S., kemist. 48.
» Agneta Eleonora.

48.
> C. M. 48.

5 Carl Gustaf, kas-

sör, 48.

> Johann Georg, pa-

stor. 48,
> Johanna Elisabet.

48.
> Marg. Hedvig. 48.

Marstrand, Vilhelm. 174.

Matsen, släkten. 5—31.

Meidéborgh, Jurgen, borg-

mästare. 139.
Meisner, Gottfrid. 9.

van Mera el, Alanus. I33.

» 3 Godfridus. 133.
> > Göd eke, borg-

mästare. 133.
> » Johann. 133.
> > Liideke. 133.

> > Tiedeman. 133.
> > Wolter, råd-

man. 133.

Messenius, J. 214.

Michelsdorp, Kristofer. 102.

Moberg, Gustaf. 227.

Möller, Arvid, överste. 53.
> \Vilh:a Carolina. 53.

Morkerken, Albert. 142.

» Gottschalk.142.
> Konrad. 142.

> Tomas. 142.

Munthe, Hälsingborgssläk-

ten. 174.

Muurman, Olof, tullskriva-

re. 149, 150.

Muller, släkten. 174.
> Isaak. major. 83.

van der Mysten, Alf, rådman.

144.

van der Mölen, Boldewin,
rådman.
142.

> > > Hans. 142.

Nagel, Bertold. 136.

> Johannes. 136.

> Johannes, borgmä-
stare 136.

> Konrad. 136.

Naghel, Wilkin. 143.

Nahlbäck, Christina. 108.

(Natt och Dag), Bo Bosson.

102.

:> » Karl Näs-
konungs-
son. 92.
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(Natt och Dag), Märta Bod-

dotter. 1 02.

Nerman, Birger. 172.

Nilsson, Anders. 196.

> Olof. 2.

5 Peder, 192, 196.

Nissen, Catharina Maria. 15.

» Erik. 15.

Nordblom, Johan Fredrik,

grosshandlare, 29.

Nordensvan, C. O., general-

major. 162.

Noreen, Arvid. 71. 172.

Norlind, Tobias. 168.

Nyenborg, Didrik. 144,
» Everhard. 144.
> Gerd. 144.

> Heinrich. 144.
> Johannes. 144.
> Ludeke. 144.

> Tideke, rådman.

144.

Olai
,
Andreas, displomat. i.

* Benedictus, k. livme-

dicus. I—4, 149.
> Nils. 2.

Oldenburg, släkten. 174.

Olofsdotter, Kristina. 3.

> Maria. 3.

Olofsson, Kerstin. 3.

> Larj. 3.

Olsson, Grels. 109.

> Sven. 209.

von Otter, A. J. B. 55.
» * CasteJi Fredrik,

fiih. 17.

Oxehufvud, Anders Olofsson,

ståthållare/ 82.

(O.xenstierna), Arvid Bengts-

son. 103.

> David Bengts-

son. 103.

> Elin Arvids-

dotter. 102.

> Nils Jönsson.

106,

von Palmbach, Krist. Mau-
ritz, kapten. 83.

Passy, Edmund, profe-sor.

155.

Pauli, adl. ätten. 229.
> James. 229.

Paulin, Johan. 189.

Persson, Christopher. 107.

Petersson, John. 48.

> Tideke. 135.

jPettersson, Anders, bagare.
I 108.

iPfeffcr, släkten. 173, 174.

von Pfuel. Friedrich. 205.

i

Piper, Karl. 174.

! Planting-Gyllenbdga. Carl
i Gustaf, överste. 83.

!

Plescow, Johannes, rådman,

j

141-

iPleskow, Johannes. 140.

iPoignant, släkten. 71.

iPollet, J. F., överste. 167.

1

I Poppelman. D., prost. 48.!
' Porse, Birgitta Magnusdoiter
I 102.

Posse, Görvel Lagesdotter

no.
> Knut. 103.

Priwalk, Peter. 145.

Pyttner, släkten. 82.

Palman, A., kapten. 80.

von Rappolt, Th. B., bruks-

patron. 51.

Reiss.KatarinaKristina. 153.

154.

Rembeke. Herman, rådman.

144.

Retlaghe. Johannes. 140.

Reuter. Johan Hindersson,

landshövding. 82.

Reutersvärd, K. A. H. 174.

Ribbing, Nils. överste. 83.

Ridderhjelni, Hans Isaac. ge-

Rudén, Sven, kyrkoherde. 33.
> Torsten, biskop. 33,

34-

Rudenhjelm, Bengt, stats-

kommissarie. 33, 34.

Rudeuius, Hakan, kommi-
nister. 33, 34.

Rudenschöld. Karl, greve.

statsråd. 13. 34-

neral. 8:

Ringborg, Edvard. 82.

von Roderlo. Bernhard. 136.

Rogh. Birgitta. 27.

Roos, i lakobstad, släkten,

174.

Rosenhane. Gustaf. 191.

(Rosenhane), Johan Jörans-

sou. 191,

192, 193,

194.
> Jöran Johans-

son. 191,

196.

Rosenhane, d. y., Schering.

191.

I Rosenquist. Sophia. 109.

! Rosensträle. Erik Jönsson.
1 . 107.

> N. Eriksdotter,
i 107.

;

Rothuseu,Tidemau, rad man.
f43-

R\idbeck, Joh.. frih. 80.

j
Rudbeckius. Johannes. 176.

I Rudcn, Kristina. 33..

Rudin, W. 77.

Runeberg, släkten. 1 74.

Rydberg, Viktor. 220.

Rydingsvärd, Johan Erik,

överste. 83.

Rvning, Erik Eriksson, ami-

ral. 82.

> Peder. 106.

Rynning, släkten. 72.

Röding, Gudmund Anders-

son, borgmästare. 74.

Rösiö, P. J. 183.

Sabancorus, Nils Hansson.
I, 3-

Saebroensis Burea, Marg.
Hansdotter. 1S3.

Sandmark. Elisabet Maria.

35-

Santesson, Anna Dorothea.

17-

» Berndt Harder.

kommerseråd.
16, 22, 24.

> Bernhardina. 17.

> Carl Gustaf, fil.

d:r. 21.

» Carl Gustaf, pro-

fessor. 21.

> Elisabeth Ulrica.

16.

i Gustaf B., gross-

handlare. 15,

16.

Saxon, J. L. 1S3.

Schaar, Claes Johan, prost.

200.

> Gabriel, pastor. 200.

Schagerström, A. 172.

Schale, Ingeborg. 29.

Schalin, Zachris. 174.

Schartau, S., lektor. 1 62.

Schtlin, Carl. redaktör. 183.

Schemmen. Arnold. 140.

Schmedeman, Johan, över-

postdirektör. 147.

Schmerfeldt, Catharina

Charl. 55.

Schmidei)erg. Johan, över-

ste. 83.

Schtuitter, Elisabeth. S.
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Schlick, II. 166, 214. -

SchönbeTg, Anders. 217.

Seidelius, Brita. 35.
> Elof, proät. 35,36.

Seth, Johan, guvernements-
sekr. 49.

» Lorentz. 8.

> Ratke. 6.

von Seth, Gabriel, greve,

riksråd. 8.

> > Johan, sekrete-

rare. 8.

> > Magdalena. 49,
50-

Setterdahl, Axel, kommini-
ster. 207.

Silfverbrand, Erik. iio.

Silversvärd, Lars Larsson,

öv.-löjtnant. 83.

Skytte, Johan. 156.

Sköldungu-ätten. 172.

Smed, Bertold. 140.

> Johannes, borgmästa-
re. 140.

Smith, Edv., v. häradsh. 203.
> Roger Wilhelm. 204.
> Salomon Adrian,

apotekare. 199.

Snakenborg, Claus. 102.

> Gerard. 102.

> Heijne. loi.

Snoilsky, Carl. 76.

Sodde, Gerd, borgmästire.

139-
^

> Hans, rådman. 143.
> (Sode\ Henrik. 143.

> (Zode), Johannes.

143-

Spaak, Kerstin Olofsdotter.

38» 41.

Spak, H. F. 183.

(Sparre), Margareta Karls-

dotter. 104.

> Märta Ulfsdotter.

103.

> UlfBenktsson.103.

Spens, Gabriel, greve, fält-

marskalk. 205, 206.

Stavenow, L., professor. 161,

178.

Stecksén, Birger. 60.

Stenbock, Magnus. I47.

af Stenhoff, Gustafva Caro-
lina Fredrika.

154.
> > Kristian. 153.
Stephani, Benedictus. 3.

Stern, Gustaf. 224.

Stiegler, Margareta. 203.

Stille A. professor. löi.

iStjerna), Gert Jonsson. 106.

Sljernblad, Josua. 9.

Stjernhielm, Otto Johan,
kapten, 8"?.

Stiernskiöld, Jöran Klasson.

192.

Stroh, Eberhardt, major. 42.

> Elisabeth Agnes. 42,

43' 49-

Strokirk, Engelborg, 53.

^
> O. F. 173.

Stråle, Olof, president. 82.

Stureätterna. 89— 106.

Starzen-Becker, Oscar Patrik.

219.

Sundeman, Henrik, kapten-

löjtnant. 189.

> Henrik, mön-
sterskrivare.

189.

> Jonas, reg.-skri-

vare. 188.

> Karl Henrik,

kronofogde.

189.

> Kristina Bertils-

dotter. 189.

> Olof, kronoläns-

man. 189.

Svanberg, Victor. 220,221.

Svart, Gottschalk, rådman.

140.

» Verner Henriksson.

136.

Svarte, Arnold, rådman. 142.

> Herman. 138.

> Tideke. 138.

* Tideman, borgmästa-

re. 138.

vSvenonis, Lars, magister, i.

Svensdotter, Ingeborg. 3.

> Ingegärd. 3.

Svenske, Anna. 39.
> Petrus, kyrkoher-

de. 39.

Svensson. Sigurd, agronom.

183.

Sylvan, Otto. 217, 219.

Sylvander, Peter. 14.

Söderberg, Gösta. iSo.

> Hedvig. 180.

> Lars Johan, 180.

Söderling, I^urentius. 162.

Söderstécn, H. 173, 174,

Tan, Erik, rådman, 143.
Tawast, [oh. Heur., general.

203.

Tegnér, släkten. 174.

Tegncr. Esaias, biskop. 35,

36.

Tegnér, Esaias, kyrkoherde.

35-

Teit, Jacob LarSson, k. fogde.

2, 4.

> Lars Mattsson. 4.

Terserus, Elaus, prost. 183.

Tersmeden, Carl. 178.

Tessin, Carl Gustaf. '

164.

Tham, Maria. 50.

Thomson, N, H. 204.

Thunberg, Sven, professor.

80.

Thyselius, Carl, superinten-

dent. 23.

Tingwall, Birgitta. 50,51, 53-

> Lars, brukspatron.

50, 51-

to der Ere, Herman. 142.

Toll, Hans, kammarherre. So,

205.

Topelius, Z. 174.

Torncrhjelm, Jonas Abr.,

häradsh. 200.

(Tott), Erik Axelsson, 103.

Tott, Håkan, 102.

(Tott), Ingeborg Äkesdotter.

> Ake Axelsson, 105.

Trolle, Birger. 105.

Trägårdh, Erasmus Thomae,
domare. 188.

> Lauritz, kyrkoh.

188.

> Simon, prost.

i88.

> Sven, byrådirek-

tör 188.

> Thomas, notarie.

188,

Tre Rosor, Ture Jönsson,

riksråd. 82.

Tuchler, Anna. 9.

Tufvesson, Theodor. 85,

(Tvä vingar). Ramborg Is-

raelsdotter. 104.

Törnblom, släkten. 174.

Törnebom, J., kapten. 83,

Uddgren, H. E. 59.

Uggla, släkten. 172.

» A. Hj. 172.

» Torsten. 68.

Uhr. släkten. 174.

Ulffana, ätten. 107— iio.

(Ulfasasläkt), Karl Karlsson.

102.

Ulnerus-Ulner. släkten. 174
Ummereise, Erik. 102.

Uppström, Aiwa, 1S3.
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Vaelloghe, Kordh, rådman.
142.

Valentin, Hugo. 182.

Van dem Velie. 140.

Vennervik, Elisabet Maria.

35-
Vrese, l^redrik. 140.

> Jakgb, borgmästare.

139-

Vruwenloff, Martinus, råd-

man. 143.

Waaler, f.Rynning, Fredrik-

ke. 72.

Wager, Lars S%'enonis. 3.

Wahlström, Bryngel. 32.

> Lydia. 214.

Waldenström, P. 182.

Wallin, Johan Olof. 64.

» S. 50.

Wallroth,Elisabet Lovisa. 35.

Wankelmut, Mickel. loS.

Warmeskerke, Gotschalk.

136.

Warnmarck. P. O. 47.
(Wasa), Johan Kristersson.

105.

Wass, Carl Henrik. 78.

Weber, Anna Dorothca. 51,

53-
> Bastian. 51.

> Christina Maria. 51.

> Gerhard, handl. 51.

> Johan P., bildhugga-

re. 51.

> Nils, köpman. 46.

Wendelin, Anna Elisabeth,

42, 49-
Werander, Carl G., kyrko-

herde. 84.

van Werdhen, Tidman. 143.
Werner, Johan Elias, reg.-

pastor. 206.

Wernstedt, ChristofTer, över-

ste. 83.

Wertmiiller, släkten. 170.

van der Wesen, Jakob. 136.

> > > Tideman.
136.

Wester, Joachim. 197.

Westerlund, släkten. 175.
> Oscar. 175.

Westersköld, Regina. 152,

153-

Westfal, Arnold, biskop. 137.
> Arnold, rektor. 137.
> Eberhard. 136.

» Henrik, borgmästa-
re. 139.^

> Herman, rådman.

139-

> Johannes, borgmä-
stare. 136.

> Konrad. 139.

> Lambert, borgmä-
stare. 137.

Westphal, Lambert. 135.

Westin. släkten. 175.

We. tliug, B. G. W. 216.

Westman, släkten. 175.

Wieselgren, Per. 183.

Wijkmark, H. 65.

H. 217.

Wikner. Pontus. 235.

Wilskman.Atle. 171,173,174.

Winsch, Claes, tullkontrol-

lör. 149.

(Winstorpaätt). Märta
Benktsdotter. 105.

Wippenvorde (Wippenford).

Alf. 143-
> (Wippenfort),

Alveru5.i43.

» (Wippen-
fördh), Heu-
zekinus. 143.

> Herman. 143.

> Johannes, råd-

man. 143.

Wisc, Klaus, borgmästare.

140.

Witt, släkten. 81.

> Otto, pastor. 81.

Witting, Christoffer Georg,
överste. 83.

von Wolffradt," Baltzar Phi-
lip, general. 83.

Wrangel. ätten. 175.
Wrangell, Georges, baron.

175.

Zengerlein, Catharina. 22.

Zetterstéen, K. V., professor.

161.

Ågren, Anders, kommini-
ster. 35, 36.

> Johan, kommini-
ster. 33—36.

» Johan, prost. 15.

» Kajsa Kristina. 35.

^ » Maria. 33, 35.
Ålänning, Peter Finvidsson,

rådman. 142.

van der örden (Ore), Di-
derik, rådman. 142.

van Örden, HelmichDidriks-
son. 142,

> > Helmich Her-
mansson. 142.

van der Ore (Örden), Dide-
rik, rådman. 142.

(Örneflycht), Arn Uddesson.
109.

Örnflycht, Måns Uddesson.
iio.

(Örnflycht), Udde Bengtsson.

109.

Örnflycht. Ursilia. 109, iio.

Östergren. Axel, apotekare.

199.

Ostman, N, 2,132,146,210.
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